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Úvod 
 

Abychom zamezili tomu, že se z učednické skupinky stane pouhá biblická hodina, je důležité, 

abychom pro naše setkávání předem stanovili určený čas, během kterého se každý z nás 

bude soustředit především na to, aby byl pro druhé požehnáním a aby vedl druhé k Ježíši. 

Jedině tak bude tato učednická skupinka fungovat jako živá misijní buňka. 

 

 
 

 

V části Misie/služba, která by měla trvat cca. 20 min, jde především o těchto pět věcí: 

 

- představení a pochopení vize (viz příloha) 

- vykazatelnost = jakým způsobem se vám minulý týden dařilo realizovat výzvy 

- nový misijní impulz s výzvou 

- popř. procvičení výzvy 

- určení konkrétního cíle na příští týden 

 

Cílem misijních impulzů je ustavičné vzdělávání v oblasti osobní evangelizace, které je 

snadno využitelné v praxi. Misijní impulz se skládá z krátkého podnětu na téma osobní 

evangelizace spolu s praktickou výzvou, přičemž nesmí chybět sdílení se o vlastní zkušenosti 

a zpětná vazba. 

 

Výzvy musí být stanoveny flexibilně: 

 

 Některé výzvy jsou velice jednoduché a každý účastník je zvládne již do příštího 

setkání. 



 Některé výzvy jsou časově náročnější a učednická skupinka se jimi bude muset 

zabývat delší dobu. 

 Výsledkem každého misijního impulzu je další nástroj, který bude napomáhat 

misijnímu úsilí. Často ani tak nezáleží na tom, zda účastníci plní ve stejném časovém 

období stejné výzvy. Důležité je, aby byl každý účastník skupinky aktivní a mohl se na 

setkání skupinky podělit o své zkušenosti. 

 Výběr a pořadí misijních impulzů záleží na účastnících skupinky. Pokud jsou již natolik 

otevření a připravení svědčit o své víře, mohou si vybrat přiměřeně náročné výzvy, 

např. osobní svědectví, vysvětlení evangelia nebo vedení biblické hodiny.  

V případě, že jsou účastníci zdrženlivější, mohou samozřejmě začít jednoduššími, 

základními misijními impulzy, jako jsou např.: přímluvná modlitba za přátele, aktivně 

naslouchat nebo udělat druhému nějakým způsobem radost. 

 Některé misijní impulzy mohou být využity opakovaně. 

 

Cílem misijních impulzů je, aby se staly součástí misijně zaměřeného životního stylu a byly 

zcela přirozeně používány v každodenním životě. 

 

 

 

 

  



1. Poslové smíření 

 

 Marek 16,15 

 

Ježíšův příkaz zvěstovat evangelium směřuje na všechny jeho následovníky. 

 

„Každý opravdový učedník se rodí do Božího království jako misionář.“ DA 195 The Desire of 

Ages [DA] 

 

 2.Kor 5,17-21 

 

V Kristu získáváme novou identitu. Stáváme se: 

 

 novým stvořením 

 zvěstovateli 

 

Bůh v Kristu smířil celé lidstvo se sebou a rozhodl se lidem nepočítat jejich viny. Smíření je 

však oboustranným aktem. Proto Bůh pověřuje ty, kteří smíření přijali, aby o tom vyprávěli 

dalším lidem. 

 

 Luk 15,7-10  

 

Bohu není nic milejší než zachránit člověka. V nebi panuje obrovská radost nad každým, kdo 

se obrátí a odevzdá svůj život Ježíši. 

 

„Ježíš měl každou duši za hodnou pozvání do jeho království.“ DA 151 The Desire of Ages 

[DA] 

 

Kdo usiluje o získání lidí pro Ježíše, musí nejprve porozumět Božímu srdci a dívat se na lidi 

Božíma očima. 

 

 

Výzva: 

Přijmi svoji novou identitu v Kristu a začni se během osobních chvilek ztišení modlit za to, 

aby ti Bůh pomáhal být poslem pokoje! Pros Boha, aby ti pomáhal dívat se na lidi Jeho 

očima. Pozorně sleduj, jak tento způsob pohledu mění tvé vnímání, když se s druhými 

setkáváš. Poděl se o svoje zkušenosti s ostatními na dalším setkání učednické skupinky.   



2. Získávej své přátele a známé pro Ježíše 

 

Je pravdou, že většina lidí pozná Ježíše a církev díky osobním vztahům. Nejefektivnější 

metodou v oblasti misie je osobní evangelizace, a to v širokém okruhu lidí, ať už to jsou 

rodina a známí, kolegové v práci, spolužáci, sousedé nebo přátelé. Klíčem k tomu, abychom 

přiváděli druhé k Ježíši, jsou denně budované láskyplné a autentické vztahy. Tyto vztahy 

představují to nejlepší prostředí, kde mohou lidé poznávat Ježíše. Většina lidí musí moc 

evangelia nejprve vidět na našich životech, než budou připraveni dobré zprávě i naslouchat. 

 

 Jan 1,40-42 

 

 Mar 5,18-20 

 

 

Výzva: 

Vypiš na list papíru lidi ve tvém okolí, kteří jsou od Boha daleko, mysli přitom na: 

● členy své rodiny 

● známé 

● přátele 

● sousedy 

● spolužáky, studenty, spolupracovníky 

● nepokřtěné děti a mladé ze sboru 

● bývalé či neaktivní členy 

● návštěvníky sborových akcí 

● ... 

 

Pros přitom Boha, aby ti ukázal, které z těchto lidí tobě osobně klade na srdce. Přidej jména 

těchto lidí na svůj modlitební seznam a buď připravený tento seznam dále rozšiřovat vždy, 

když ti Bůh položí na srdce dalšího člověka. 

 

 

  



3. Modli se za své přátele 

 

 Jan 17,20 

 

Ježíš se modlil za své učedníky, a nejen za ně, nýbrž i za ty, kteří díky jejich slovům uvěřili. 

Ježíš se za tebe modlí i dnes, a modlí se i za ty, kteří v Něj díky tvému svědectví uvěří. Modli 

se s ním! Tato přímluvná modlitba dá Bohu ve velkém boji dobra a zla více prostoru, aby 

působil v životě druhých. Bůh může udělat více pro ty, za které se druzí modlí. 

„Proč se věřící opravdověji nezajímají o ty, kteří nepoznali Krista? Proč se dva neb tři 

nesejdou a neprosí Pána o spasení některého jednotlivce a pak ještě další?“ 7T 21.3 3TT 

84.1 Testimonies for the Church [7T] Testimony Treasures, vol. 3 [3TT] 

 

„V práci s dušemi se musíme mnoho modlit, jelikož modlitba jest jedinou metodou s pomocí 

které se můžeme přiblížit k lidským srdcím. Každý musí osobně bdít na modlitbě.“ Ev 341.3 

Evangelism [Ev] 

 

Modli se denně za lidi na tvém modlitebním seznamu. Nepředčítej přitom ale Bohu pouze 

jejich jména, ale přemýšlej nad tím, o co přesně Boha prosíš. Modli se konkrétně! A modli se 

také za sebe, aby si tě Bůh používal k získávání lidí. 

 

 Jan 17,20 

 

 

Výzva: 

Pros Boha o to, aby ti ukazoval, za koho se máš modlit obzvlášť intenzivně. Napiš si jména 

těchto lidí na svůj modlitební seznam a začni se za ně modlit každý den. Pravidelně tento 

seznam doplňuj. Přines tento seznam s sebou na učednickou skupinku. Tak se můžete 

společně modlit za lidi, které vám Bůh položil na srdce. Pověz lidem z tvého seznamu, že se 

za ně modlíš. Můžeš se jich případně zeptat na konkrétní náměty k modlitbám. 

 

 

  



4. Žij svoji víru navenek 

 

 Mat 5,14-16 

 

Žij svoji víru autenticky a otevřeně! 

 

Je důležité, aby tvoji přátelé tvoji víru a její účinky viděli na tvém životě. Nejde o žádnou 

duchovní show, nýbrž zkrátka o to, žít jako křesťan tak, aby se víra projevovala ve tvých 

slovech, ale i skutcích. Nesmíme skrývat, že jsme následovníky Ježíše Krista! 

 

„Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak získat pro něho duše, je vzít si z něho příklad v našem 

každodenním životě. Náš vliv na druhé nezáleží ani tak na tom, co říkáme, jako spíše na tom, 

co jsme. Lidé se mohou přít s našimi výroky, mohou je odmítat, mohou odolávat našim 

výzvám, avšak život plný nezištné lásky je důkazem, jejž nemohou popřít. Důsledný život, 

vyznačující se pokorou Kristovou, představuje na světě ohromnou sílu.“ DA 141 The Desire of 

Ages [DA] 

 

 

Výzva: 

Přemýšlej nad tím, co to pro tebe znamená, žít a vyznávat svoji víru autenticky a otevřeně. 

Jsou ve tvém okruhu známých lidé, kteří nevědí o tom, že jsi věřící? Zde je pár nápadů, jak 

můžeš svoji víru projevit navenek: 

 

● Modli se před každým jídlem, a to i tehdy, když u toho jsou tví nevěřící přátelé. 

● Pověz lidem o tom, že se za ně budeš modlit. 

● Když někdo slaví narozeniny, popřej mu Boží požehnání a řekni mu, jak jsi vděčný za 

život, který mu Pán daroval. 

● Když ti někdo nadšeně vypráví o tom, co podnikal o víkendu, povyprávěj mu se 

stejným nadšením, co jsi prožil ve sboru. 

● Nemusíš každý rozhovor vést duchovním směrem, buď ale přesto otevřený přirozeně 

o Bohu mluvit, kdykoli to bude vhodné. 

● Mluv o tom, jak ti víra dává odpovědi na důležité životní otázky. 

● Nechť lidé kolem tebe vidí, že tě víra činí vděčnějším a šťastnějším. 

 

 

  



5. Děti pokoje 

 

 Mat 10,11-13 

 

 Luk 10,5-7 

 

Misie neznamená, že budu nutit evangelium lidem, kteří jej nechtějí slyšet. To by bylo 

kontraproduktivní a frustrující. Ježíš učil svoje učedníky mnohem více to, aby hledali děti 

pokoje a svoje úsilí směřovali na ně. Děti pokoje jsou lidé, kterým Bůh otevřel jejich srdce, 

aby dokázali vnímat duchovní věci. Duch svatý pracuje na srdcích lidí neustále, aby poznali a 

přijali Ježíše. 

 

„Na celém světě vzhlížejí muži a ženy toužebně k nebi. Modlitby, slzy a přání vycházejí z duší 

toužících po světle, po milosti, po Duchu svatém. Mnozí stojí již na prahu království a čekají 

jen, aby byli uvedeni.“ AA 109.1 The Acts of the Apostles [AA] 

 

Naším úkolem je všímat si, kteří lidé přijímají působení Ducha svatého, abychom jim 

následně věnovali svou pozornost. Nadcházející misijní impulzy uvádějí řadu tipů, jak poznat 

děti pokoje, jak je oslovit a vést ve víře. 

 

 

Výzva: 

Pros Boha, aby ti ukazoval, na koho z tvého seznamu působí obzvláště. Pokud se seznámíš s 

dalšími lidmi otevřenými Bohu, připiš je na svůj seznam. 

 

 

  



6. Ježíšova metoda 

 

Způsob, jakým Ježíš získával učedníky, je nepřekonatelný. Přečti si následující výrok a 

pozorně přitom sleduj jednotlivé kroky, kterými Ježíš získával lidi pro Boží království.  

 

„Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi 

jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si 

jejich důvěru. Pak je vyzval: „Následujte mne. Je třeba vyvinout osobní úsilí, abychom se 

přiblížili k lidem. Kdybychom věnovali méně času napomínání a více času osobní službě, 

dosáhli bychom lepších výsledků. Je třeba pomáhat chudým, pečovat o nemocné, utěšovat 

zarmoucené a pozůstalé, poučovat nevědomé a radit nezkušeným. Máme plakat s těmi, kdo 

pláčou, a radovat se s těmi, kdo se radují. Je-li toto dílo provázeno přesvědčivostí, mocí 

modlitby a silou Boží lásky, pak nebude a ani nemůže být bez úspěchu.“ MH 143 The Ministry 

of Healing [MH] 

 

  

Výzva:  

Přemýšlej nad tím, jak bys mohl konkrétně následovat Ježíšova příkladu v běžném životě. 

Urči si nějakou věc, kterou v příštích dnech uskutečníš pro někoho z tvého modlitebního 

seznamu. 

 

 

 

 

 

  



7. Získej si důvěru 

 

Když se setkáme s novým člověkem, je důležité, abychom si získali nejprve jeho důvěru, než 

mu budeme chtít vysvětlit evangelium. Důvěru získá člověk i tím, že sám důvěru daruje. 

„Váš úspěch nezávisí tolik na vašich znalostech a vyjadřování, jako na vaší schopnosti najít 

cestu k srdci. Tím, že jednáte přátelsky a projevujete cit k lidem, dosáhnete u nich většího 

porozumění, než když mluvíte krásnými slovy.“ Ev 436.3 {Ev 483,3} Evangelism [Ev] GW 193 

Gospel Workers, (1915) 

 

Výzva: 

Bůh sám zná klíč k srdcím lidí, za které se modlíš. On také ví, jakým způsobem si můžeš získat 

jejich důvěru. Modli se za to, aby ti Bůh dal alespoň jednu konkrétní myšlenku, kterou bys v 

následujících dnech mohl uvést do praxe. Na příští skupince sdílej s ostatními svoji zkušenost. 

 

 

  



8. Setkávej se s lidmi tam, kde jsou 

 Matouš 8, 1-4 

„Ježíš měl každou duši za hodnou pozvání do jeho království. Získal si srdce lidí tím, že chodil 

mezi ně jako někdo, kdo chce jejich dobro. Vyhledával styk s nimi na veřejných ulicích i v jejich 

příbytcích, na lodích, v synagóze, na březích jezera i na svatební hostině. Stýkal se s nimi, když 

konali své každodenní zaměstnání, a projevoval zájem o jejich světské starosti. Přinášel své 

učení do domácností, a tak dostával rodiny v jejich vlastních domovech pod vliv své božské 

přítomnosti. Svou živou osobní účastí si získával srdce lidí.“ DA 151 The Desire of Ages [DA] 

„Příklad Krista, jenž spojoval svůj zájem se zájmy lidstva, by měli následovat všichni, kdož 

hlásají jeho slovo, a všichni, kdož přijali evangelium jeho milosti. Nemáme se zříkat 

společenského styku. Neměli bychom se stranit druhých. Abychom získali příslušníky všech 

společenských tříd, musíme se s nimi stýkat všude, kde se vyskytují. Zřídkakdy nás totiž 

vyhledají sami. A ne toliko z kazatelny se božská pravda dotkne lidských srdcí. Je ještě další 

pole působnosti, snad skrovnější, ale právě tak účinné. Takové pole je v příbytcích chudých a v 

palácích bohatých, za pohostinným stolem a mezi lidmi, kteří se sešli k čisté zábavě. “ DA 

151/152 The Desire of Ages [DA] 

Snaž se vmísit mezi lidi tam, kde se setkávají, a dej si za cíl poznávat stále nové lidi. Nečekej 

na to, že tě oni sami osloví. Jdi ty k nim a usiluj o kontakt s nimi. Přitom se soustřeď 

především na ty, kteří jsou vůči Bohu otevření.  

Existuje spousta příležitostí, při kterých se můžeš setkávat s novými lidmi a budovat vztahy. 

Zde je pár nápadů: 

● Navštiv svoje sousedy. 

● Přihlas se do nějakého spolku nebo zájmového kroužku. 

● Pomáhej jako dobrovolník ve svém městě. 

● Navštěvuj lidi, kteří potřebují pomoc. 

● Zapojuj se ve škole, kam chodí tvoje děti. 

● Oslovuj lidi, když jdeš nakupovat. 

● Popros druhé o pomoc. 

● Choď s ostatními pravidelně sportovat. 

● Zavolej svým přátelům, se kterými ses už dlouho neviděl. Nezapomínej přitom ani na 

vlastní rodinu! 

● Přihlas se na nějaký kurz. 

● Uspořádej setkání se sousedy. 

 

 



Výzva: 

Přemýšlej, kde se můžeš setkat s lidmi, kteří ještě neslyšeli o Ježíši. Jaké příležitosti máš, aby 

ses seznámil s novými lidmi? Vyhledávej kontakt s ostatními. 

 

 

  



9. Projevuj ostatním uznání, respekt a buď k nim přátelský 

Ježíš viděl v každém vzácného člověka, který patří do Božího království. A kdyby žil v dnešní 

době, choval by se také tak. Ježíš chce, abychom s lidmi jednali stejným způsobem, jako 

jednal on. Každý z nás má v sobě potřebu být uznáván, toužíme po tom, aby se s námi 

jednalo s respektem. Když lidem svůj respekt projevíš, získáš si jejich srdce. 

„Sedával jako čestný host u stolu publikánů. Svým soucitem a laskavostí dokazoval, že ctí 

důstojnost člověka. Lidé si přáli, aby jim mohl důvěřovat. Jeho slova působila na jejich 

vyprahlé nitro jako životodárná síla. V těchto vyvržencích společnosti vzbudil nové pohnutky a 

otevřel jim možnost nového života. Ačkoli byl Pán Ježíš Žid, veřejně se stýkal se Samařany. 

Neuznával farizejské zvyky svého národa. Navzdory předsudkům přijímal pohostinnost 

opovrhovaných lidí. Spal pod jejich střechou. Jedl s nimi u jejich stolu. Přijímal jídlo, které mu 

připravili a které mu podávali svýma rukama. Učil v jejich ulicích a choval se k nim velice 

laskavě a zdvořile. Zatímco jejich srdce přitahoval lidským soucitem, jeho božská milost je 

přiváděla ke spasení, které Židé odmítli." MH 26.2.3 The Ministry of Healing [MH]  

 

Výzva: 

Jak můžeme zcela prakticky lidem kolem nás projevovat uznání a respekt? Zde je několik 

nápadů! 

● Buď přátelský a zdvořilý. 

● Oslovuj ostatní jménem a usmívej se na ně. 

● Zapamatuj si jména jejich příbuzných, popřípadě i to, jaké jsou jejich potřeby. Zeptej 

se, jak se jim daří. 

● Buď při rozhovoru otevřený. 

● Chovej se důvěryhodně a projevuj důvěru vůči ostatním. 

● Pokud někdo udělal chybu, odpusť mu to a dále to nepřipomínej. Takovým způsobem 

ten člověk uvidí, co je to milost. 

● Respektuj náboženské přesvědčení svých přátel, i když je jiné než to tvoje. Buď také 

citlivý na kulturní rozdíly. 

● Vyjadřuj ostatním pochvalu a uznání. 

● Využívej každé příležitosti, kdy můžeš někomu vyjádřit vděčnost. 

● Napiš člověku, který přinesl změnu do tvého života, děkovný dopis nebo email, a 

projev mu tak uznání. 

● Povzbuzuj ty, kteří zrovna bojují s problémy nebo stojí před nějakou výzvou. 

● Pros druhé o pomoc. 

● Když jsi v pokušení vyjádřit se o někom negativně, zastav se a řekni místo toho něco 

pozitivního. 



V příštích dnech tyto příležitosti v každodenních situacích vědomě vyhledávej a jednej s lidmi 

způsobem podle Ježíšova vzoru.  

 

 

 

 

  



10. Hledej příležitosti, jak nabídnout pomoc svým přátelům a prokázat jim dobro 

 

Je důležité prokazovat lidem kolem nás lásku tím, že pro ně uděláme něco dobrého. 

 

„Navštěvujte své sousedy, jeden po druhém, a dostaňte se k nim tak blízko, že jejich srdce se 

k vám obrátí prostřednictvím vašeho nesobeckého zájmu a lásky. Podílejte se na nich, 

modlete se s nimi a hledejte příležitosti, jak jim dělat dobře.“ The Review and Herald, March 

13, 1888. {ChS 116.1} Christian Service [ChS] 

„Lidé, kteří musí bojovat s hlavními nepříznivými životními podmínkami, mohou být snadno 

rozveseleni a posíleni malou pozorností, která nic nestojí. Vřelá slova, která jsou upřímně 

vyslovena, a jen malá věnovaná pozornost, vyhánějí z mysli temné mraky pokušení a 

pochybností. Skutečné vyjádření srdce Kristova soucitu, dané jednoduchostí, má moc otevřít 

dveře srdcí, která potřebují jednoduchý a jemný dotek Kristova Ducha.“ 9T 30.1 Testimonies 

for the Church [9T] {ChS 123.3} Christian Service [ChS] 

Výzva: 

Pros Boha, aby ti otevřel oči vůči potřebám druhých a aby ti vnukl konkrétní nápady, jak jim 

prokazovat dobro a přinášet radost. Možnosti k prokazování dobra a přinášení radosti jsou 

neomezené. Tady je pár nápadů: 

● Poblahopřej svým známým k narozeninám a daruj jim nějakou maličkost. Místo toho, 

abys jim popřál jenom „Všechno nejlepší!”, jim řekni: „Mám velkou radost, že ti Bůh 

daroval život. Přeji ti mnoho požehnání do dalšího roku tvého života!” 

● Měj na zřeteli slavnostní příležitosti jako jsou svatby, oslava narozenin nebo výročí (i 

pohřby). 

● Navštiv svoje nové sousedy a přivítej je v novém prostředí. 

● Daruj vlastnoručně upečený chléb, housky nebo cukroví. 

● Daruj k novému roku kalendář s biblickými texty. 

● Napiš někomu, kdo zrovna prochází těžkou životní situací, milé povzbuzení. 

● Nabídni matce samoživitelce, že se jí postaráš o dítě, aby měla i nějaký čas pro sebe. 

● Nabídni lidem se sníženou pohybovou schopností, že jim nakoupíš. 

● Navštiv člověka, který je sám. 

● Nabídni staršímu nebo nemocnému sousedovi pomoc při sekání trávy, hrabání listí 

nebo úklidu sněhu. 

● Připrav dětem sousedů něco (aktivitu, dárek, vlastnoručně pečené sušenky) pro 

radost. 

● Zapoj se do projektů ve tvém sousedství či škole, kam chodí tvoje děti. 

● Půjč nebo daruj vhodnou knížku. 

● Pomož známým s úředními dokumenty, pokud si nevědí rady. 

● Nabídni svezení lidem s omezenými možnostmi dopravovat se. 



Hledej další možnosti, jak udělat pro lidi, za které se modlíš, něco dobrého. Buď v 

následujících dnech otevřený vůči příležitostem, kdy můžeš lidi ve svém okolí potěšit nebo 

jim pomoci. 

 

  



11. Projevuj opravdový zájem 

Ještě jednou si přečti následující text. 

„Ježíš měl každou duši za hodnou pozvání do jeho království. Získal si srdce lidí tím, že chodil 

mezi ně jako někdo, kdo chce jejich dobro. Vyhledával styk s nimi na veřejných ulicích i v jejich 

příbytcích, na lodích, v synagóze, na březích jezera i na svatební hostině. Stýkal se s nimi, když 

konali své každodenní zaměstnání, a projevoval zájem o jejich světské starosti. Přinášel své 

učení do domácností, a tak dostával rodiny v jejich vlastních domovech pod vliv své božské 

přítomnosti. Svou živou osobní účastí si získával srdce lidí.“ DA 151 The Desire of Ages [DA] 

Ježíš projevoval opravdový zájem o to, co pro lidi bylo důležité - i tehdy, jednalo-li se o 

naprosto světské věci. Pokud něco lidem leželo na srdci, byl to pro Ježíše důvod k tomu, aby 

se o danou věc zajímal. Když zapředeš s někým rozhovor, vžij se do jeho situace a pokládej 

mu otázky. Mysli přitom na to, že každý člověk je jedinečný! Je vzrušující tuto jedinečnost 

objevovat. Pro některé z nás je něco takového zcela přirozené. Pro jiné může být ale 

navázání rozhovoru obtížnější. V takových případech může pomoci zapamatovat si pár 

otázek, které můžeme při rozhovoru klást. Některé otázky se hodí obzvlášť tehdy, když 

daného člověka ještě moc neznáme.  

● Rodina (Pocházíš odtud? Kde jsi vyrůstal? Jak dlouho už tady žiješ? Máš nějaké 

sourozence? Bydlí rodiče nebo sourozenci blízko?) 

● Práce (Jaké je tvé povolání? Jak dlouho už v téhle firmě pracuješ? Baví tě tahle 

práce?) 

● Koníčky (Co rád děláš ve volném čase?) 

● Náboženství (Vyrostl jsi v křesťansky založené rodině? Chodili jste s rodinou 

pravidelně do kostela? Účastníš se i dnes pravidelně bohoslužeb?) 

Při rozhovoru je důležité, abychom si dávali pozor na tyto věci: 

● Předešlé otázky jsou pouze na úvod. Mají vést k hlubšímu rozhovor s možností 

vyjádření vlastních názorů, hodnot a pocitů. 

● Ne každá otázka se hodí do každé situace. Potřebujeme být empatičtí, abychom 

rozpoznali, kdy je která otázka vhodná. 

● To, do jaké hloubky v otázkách můžeme při rozhovoru zajít, souvisí s mírou důvěry, 

kterou vůči nám daný člověk má. Musíme umět rozpoznat hranice, kdy se určitá 

otázka hodí a kdy ne. Některé otázky jsou zkrátka příliš osobní, obzvlášť, pokud vztah 

ještě není tak důvěrný. 

● Nevytvářej dojem, že se lidí systematicky vyptáváš na jejich život. Je důležité, aby se 

cítili příjemně, když nám svěřují informace, které se jich bezprostředně týkají. 

● Když ti daný člověk otevřeně odpovídá, reaguj na jeho odpovědi. Vžij se do něj a 

rozvíjej další otázky. 

● Sleduj, co máš s daným člověkem společného. To, co máme společné, vytváří mezi 



námi mosty! 

● Ptej se na věci, které druhého zajímají a pro které je zapálený. 

● Rozhovor nemá být monolog. Mluv taky o sobě! 

● Když lidé vyjádří svůj názor, je důležité projevit souhlas všude tam, kde tak můžeme 

upřímně učinit. A v případě, že jsme jiného názoru, je dobré neklást na tyto odlišnosti 

zbytečný důraz. Jinak hrozí, že si vystavíme zeď mezi námi a daným člověkem.  

 

Výzva: 

Vyhledávej příležitosti k navázání rozhovoru, v němž projevíš opravdový zájem o druhé.  



12. Buď dobrým posluchačem 

 Př 20,12 

Jedno z nebezpečí, které nám hrozí při rozhovoru s lidmi, je, že neustále mluvíme jenom my, 

abychom jim pokud možno co nejvíce předali. Přitom je nesmírně důležité lidem pozorně 

naslouchat! V této souvislosti jsou klíčové následující body: 

● Snaž se skutečně porozumět tomu, co si ten druhý myslí. 

● Věnuj druhému svoji plnou pozornost a udržuj oční kontakt. 

● Dbej na neverbální komunikaci (mimika, gestikulace, hlas) a snaž se vcítit do 

druhého, když mluví. 

● Reaguj na to, co bylo řečeno. Můžeš použít například tiché přitakání, dotaz, nebo 

krátkou reakci ve smyslu: „Rozumím, co tím myslíš.” 

● Nezaobírej se v mysli dopředu odpověďmi nebo dalšími otázkami na to, co právě 

posloucháš. 

 

Výzva: 

Vědomě vyhledávej příležitosti pozorně naslouchat.  Začni ve vlastní rodině. 

 

 

  



13. Zvi své známé k sobě domů a sám pozvání přijímej  

Ježíš neměl žádný domov, kam by lidi mohl zvát. Často ale on sám přijímal pozvání a 

pohostinství druhých.  

„Sedával jako čestný host u stolu publikánů. Svým soucitem a laskavostí dokazoval, že ctí 

důstojnost člověka. Lidé si přáli, aby jim mohl důvěřovat. Jeho slova působila na jejich 

vyprahlé nitro jako životodárná síla. V těchto vyvržencích společnosti vzbudil nové pohnutky a 

otevřel jim možnost nového života. Ačkoli byl Pán Ježíš Žid, veřejně se stýkal se Samařany. 

Neuznával farizejské zvyky svého národa. Navzdory předsudkům přijímal pohostinnost 

opovrhovaných lidí. Spal pod jejich střechou. Jedl s nimi u jejich stolu. Přijímal jídlo, které mu 

připravili a které mu podávali svýma rukama. Učil v jejich ulicích a choval se k nim velice 

laskavě a zdvořile. Zatímco jejich srdce přitahoval lidským soucitem, jeho božská milost je 

přiváděla ke spasení, které Židé odmítli." MH 26.2.3 The Ministry of Healing [MH] 

Právě v tom tkví klíč umění získávání důvěry ostatních: Zvi své známé k sobě domů, a naopak 

také pozvání přijímej. Využij čas návštěvy k tomu, abys druhé lépe poznal a také aby se oni 

dozvěděli více o tobě. Společné jídlo je přitom velmi dobrou příležitostí, která spojuje. 

To, že druhé pozveš nebo sám jejich pozvání přijmeš, ti dává příležitost k tomu, aby se tví 

přátelé a rodina navzájem poznali. Můžeš se spolehnout na to, že si tvoji známí budou všímat 

toho, jak se k sobě navzájem v rodině chováte a jak žijete svoji víru prakticky. 

 

Výzva: 

Pozvi lidi z tvého modlitebního seznamu k sobě domů. Pokud pozvou oni tebe, pozvání také 

přijmi. 

 

  



14. Využívej možnost společenství při volnočasových aktivitách 

Čím pozitivnější budou vazby mezi tvými známými a členy tvého sboru, tím pravděpodobněji 

se tito lidé později rozhodnou pro Ježíše a daný sbor. Živé křesťanské společenství je tím 

nejlepším zdrojem zkušenosti pro lidi, kteří se s křesťanstvím setkávají poprvé. Tito lidé 

mohou tak křesťanství v praxi nejen autenticky pozorovat, ale také na vlastní kůži zažít. Proto 

je důležité, abys svým známým vytvořil příležitosti, při kterých se budou moct seznámit s 

ostatními adventisty a navzájem se spřátelit.  

Najdi tedy pár způsobů, jak své přátele seznámit s ostatními adventisty. Zde je několik tipů: 

● Pozvi své nevěřící přátele společně s přáteli z církve na svou narozeninovou oslavu.  

● Zorganizuj nějakou volnočasovou aktivitu a pozvi své přátele. 

● Naplánuj nějakou aktivitu, např. společný filmový večer, oslavu, večer her, a pozvi své 

přátele. 

● Pokud někdo z tvých známých potřebuje pomoc a některý z tvých přátel ze sboru by 

si s daným problémem věděl rady, zprostředkuj mezi nimi navázání kontaktu. 

● Využij každou příležitost, kdy budeš moct svoje přátele seznámit s jinými adventisty. 

● Víkendovka na chatě. 

 

Výzva: 

Naplánuj konkrétní volnočasovou aktivitu, na kterou pozveš své přátele. 

 

 

  



15. Povyprávěj své osobní svědectví 

 Mar 5,19-20 

 

 1.Jan 1,1-3 

„Naše svědectví o Kristově věrnosti je nebem zvolený způsob, jak zjevovat Krista světu. … 

nejúčinnější je však svědectví, které pochází z naší vlastní zkušenosti. Jsme svědky Božími, 

když v sobě objevujeme působení božské moci. Jeden každý člověk žije životem, naprosto 

odlišným od života ostatních lidí, jeho zkušenost je zcela jiná než zkušenost druhých. Bůh si 

přeje, aby k němu stoupala naše chvála, vyplívající z naší vlastní zkušenosti. Tato vzácná 

uznání a chvála slávy milost Boží, potvrzené křesťanským životem, mají neodolatelnou moc, 

jež působí ke spáse duší.“ DA 348 The Desire of Ages *DA+ 

Když druhému člověku vyprávíme své osobní svědectví, jak jsme uvěřili v Ježíše, měli bychom 

zmínit tyto tři věci: 

1. Jak vypadal můj život, než jsem se stal křesťanem? 

2. Jak a proč jsem se stal křesťanem? 

3. Jak vypadá můj život s Kristem teď? 

Dokonce i člověk, který vyrůstal v harmonické křesťanské rodině a nikdy ani nepomyslel na 

to, že by žil svůj život bez Boha, má co říct. Například: „Vyrůstal jsem v křesťanském zázemí a 

odmalička jsem se seznamoval s Bohem a Biblí. Rodiče pro mne byli jako upřímně věřící 

křesťané vzorem. Přesto i v mém životě přišel bod, kdy jsem se musel sám rozhodnout, zdali 

víru v Boha příjmu za vlastní nebo ne.” Důležité je přitom zdůraznit, co pro nás víra znamená 

dnes. 

Samozřejmě, že je cílem vydávat svědectví zcela svobodně a autenticky, ne je předčítat. 

Přesto však může pro začátek pomoci, když si své svědectví napíšeme na kus papíru. Hlavně 

proto, že se tak budeme moci ve svém příběhu a způsobu, jak jej chceme vyprávět, lépe 

orientovat. Později, čím častěji budeš své svědectví vyprávět, tím uvolněnější a flexibilnější 

se budeš u toho cítit. 

Při vyprávění osobního svědectví dávej pozor na tyto body: 

Osobní svědectví je jako krátká reklama, která by měla nevěřícího člověka zaujmout pro 

Ježíše. Nejde tedy o to, abychom do centra postavili sami sebe, nýbrž Ježíše. 

Připrav si svědectví, které by mělo být relativně krátké (2-3 minuty). Pozorně sleduj, zda 



druhý projevuje zájem o to, co říkáš. Pokud vidíš, že ho to spíše nezajímá, nemluv příliš 

dlouho. Pokud naopak daný člověk se zájmem naslouchá, můžeš povědět něco více. Přesto 

mysli na to, že méně je více. Čím kratší a výstižnější tvé svědectví bude, tím lépe.  

Buď konkrétní! Podej svědectví o tom, co pro tebe Ježíš znamená dnes.  Namísto, abys řekl 

jen ve zkratce, jak skvělé je být křesťanem, jdi do hloubky a konkrétně vysvětli, co ti skutečně 

na křesťanství připadá tak úžasné. 

Neoslavuj svoje hříchy z minulosti tím, že o nich dopodrobna budeš vyprávět. Mluv jen tolik, 

kolik je zapotřebí k pochopení toho, jak Ježíš změnil tvůj život. Hlavní důraz tvého svědectví 

by měl být kladen na to, co pro tebe Ježíš udělal a dělá dodnes.  

Vyhýbej se “křesťanskému slangu”, slovům, kterým nevěřící nerozumí nebo se s nimi nikdy 

nesetkali.  

Nikdy nekritizuj jiné církve nebo náboženství! Ve většině případů je nejlepší vůbec žádnou 

církev na začátku nezmiňovat, ani CASD. Pokud je přece jen nutné některou konkrétní církev 

zmínit, pak vždy s úctou. Cílem našeho svědectví není dělat reklamu Církvi adventistů 

sedmého dne, nýbrž ukázat na to, jak krásný je život s Ježíšem.  

Buď otevřený a upřímný. Není to žádná ostuda přiznat, že i my máme svoje slabé stránky 

nebo těžkosti. 

Buď přátelský a vyprávěj své svědectví s upřímným úsměvem, aby ten druhý viděl, že víra v 

Boha je pro tebe ta nejhezčí věc na světě. 

Modli se za to, aby Duch svatý působil v srdci daného člověka, zatímco mu vyprávíš své 

svědectví.  

Buď vždy pozitivní, a to i v případě, že na své svědectví dostaneš negativní zpětnou vazbu. 

Pokus se jít v rozhovoru zpět k tématu, ve kterém byste si s tvým posluchačem společně 

rozuměli. V každém případě ukonči rozhovor přátelsky a slušně. 

 

Výzva: 

Napiš svoje svědectví na papír. Několikrát si je pro sebe předčítej a navzájem se ve vyprávění 

trénujte v rámci učednické skupinky. Následně hledej příležitosti, kdy budeš toto svědectví 

moct říct lidem z tvého modlitebního seznamu.  

  



16. Mluv o svých každodenních zkušenostech s Bohem 

 Ž 107,1.2.8 

Bůh zasahuje do našeho každodenního života různými způsoby. Když o tom druhým 

vyprávíme, mají sami příležitost zakusit, jak život s Bohem prakticky vypadá. Probudí to v 

nich přání po osobních zážitcích s Bohem. Proto je důležité, abychom ostatním vyprávěli o 

svých malých i velkých zkušenostech, které nám Bůh dává. 

„Jako Kristovi svědkové máme hlásat to, co známe, co jsme sami viděli, slyšeli nebo cítili. 

Sledujeme-li Krista krok za krokem, budeme mít co říci o cestě, po které nás vede. Můžeme 

hlásat, jak zkoušíme jeho zaslíbení, a dosvědčovat, že jsou pravdivá. Můžeme podávat 

svědectví o tom, co známe o milosti Kristově. Právě po takovém svědectví volá náš Pán a pro 

nedostatek takových svědectví svět hyne.“ DA 339/340 The Desire of Ages [DA] 

 

Výzva: 

Popřemýšlej nad tím, jakým způsobem Boha zažíváš ve všedních dnech, a vyprávěj o tom 

ostatním. 

 

 

  



17. Vyprávěj o Bohu a jeho činech 

V Žalmech najdeme celou řadu míst, kdy lidé hovoří o Bohu a jeho velkých skutcích.  

„O tvé spravedlnosti bude hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.” (Ž 35,28) 

„Mnoho divů jsi již vykonal můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná 

nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.” (Ž 40,6) 

„O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece 

nestačím všechno vypovědět.” (Ž 71,15) 

„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte Jeho jménu, zvěstujte den ze dne Jeho spásu, vypravujte 

mezi pronárody o Jeho slávě, mezi všemi národy o Jeho divech!”(Ž 96,2-3) 

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho 

skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.” (Ž 105,1-2) 

„Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná, ať mu obětují oběť 

díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.”(Ž 107,21-22) 

„Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o 

tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle.” (Ž 145,10-11) 

Bůh si přeje, abychom Jej vyznávali a vydávali o Něm svědectví, protože právě tak můžeme 

druhým ukázat pravý obraz o Bohu. Samozřejmě, že je důležité, aby se to hodilo do dané 

situace a bylo to co nejvíce autentické a přirozené. Existuje však spousta příležitostí, ve 

kterých můžeme na Boží dobrotu, velkolepost a moc poukázat.  

 

Výzva: 

Všímej si příležitostí, při kterých můžeš vydat svědectví o Bohu a jeho skutcích. Mluv o Bohu 

odvážně, sebejistě a radostně.  

 

  



 18. Vyhledávej příležitosti, kdy můžeš mluvit o Ježíši 

Nestyď se mluvit o Ježíši otevřeně a opravdově. Mluv o něm zcela přirozeně a dej druhým 

najevo, že víra v Ježíše ti dává sílu, radost a smysl do života.  

„Promluvme si o Kristu s lidmi, kteří ho ještě neznají. I zde nám dal příklad. Ať už byl kdekoli, v 

synagoze, na cestách, v člunu na Galilejském moři, při svátku farizeovi nebo u stolu sběrače 

daní - všude, kde mluvil s lidmi o věčném životě. Povaha a každodenní život lidí mu nabídly 

dostatek kontaktních míst, aby objasnil jeho poselství pravdy. Lidé k němu byli přitahováni, 

protože uzdravoval jejich nemocné, utěšoval je v jejich zármutku a objímal a žehnal jejich 

dětem. Musel jen otevřít ústa, aby upoutal její pozornost. Mnoho lidí bylo jeho slovy vedeno k 

věčnému životu. Měli bychom udělat totéž a využít každou příležitost, abychom ostatním řekli 

o Spasiteli. COL 338 Christ's Object Lessons [COL] 

Nechceme ostatním naši víru v Boha nutit, ale chceme o Ježíši mluvit zcela přirozeně. 

● Když se tě někdo zeptá, jak se ti daří, řekni: „Díky Bohu se mi daří dobře.” nebo 

„Nemám to teď zrovna lehké, ale Bůh mi pomáhá.” 

● Vyjádři, že jsi Bohu vděčný. 

● Když ostatní mluví o svých problémech, ujisti je, že se za ně budeš modlit. 

● Dávej při rozhovoru pozor na výchozí body, při kterých můžeš přirozeně začít mluvit o 

své víře.  

Když se Ježíš snažil o to, získat lidi pro Boží království, vycházel často z potřeb daných lidí. 

Bral jejich potřeby vážně, pomáhal jim a ukazoval jim, že nejlepším řešením je důvěřovat 

Bohu. Lidé mají i v dnešní době celou škálu potřeb: 

● Životní jistota a zabezpečení 

● Zdravé rodiny, manželství a přátelství 

● Zdraví 

● Rada v různých životních situacích 

● Útěcha a porozumění 

● Smysl života 

● Odpuštění 

● Naděje do budoucnosti 

 

Když vidíš některé z těchto potřeb v životě tvých přátel, ber je vážně. Projev svým přátelům 

pochopení a opatrně nastiň duchovní alternativu pro řešení daného problému. Ukaž jim, že 

Ježíš má skutečně nejlepší odpovědi na veškeré jejich potřeby. Pověz jim o tom, že existuje 

Bůh, který je zná, miluje a chce, aby byli šťastní. Vysvětli jim, že se v Bibli nacházejí klíčové 

odpovědi, které nás v životě posunou dál.  



 

Výzva: 

Rozhodni se povědět svým přátelům a známým o tom, že Ježíš má nejlepší odpovědi na 

veškeré jejich otázky a problémy. 

  



19. Buď citlivý na to, kde se tvůj přítel právě duchovně nachází 

Ježíš se k lidem choval různým způsobem - podle toho, kde se ve vztahu k Bohu nacházeli. S 

Nikodémem mluvil Ježíš jinak než s bohatým mladíkem. Choval se jinak k lidem, kteří měli 

opravdovou touhu po živém životě víry a jinak k farizeům, jejichž srdce byla zatvrzelá.  

Také my musíme na lidi reagovat odlišným způsobem podle toho, kde se v otázce víry právě 

nacházejí. K názornosti by mělo pomoci spektrum od odmítavého k nadšenému postoji: 

odmítavý…lhostejný...projevující zájem...otevřený...hledající...nadšený 

Když někdo na tvé svědectví reaguje odmítavě, pomůže někdy více než správná argumentace 

jednoduše žít autenticky podle svého vyznání. Mysli také na to, že se lidé mohou měnit, a 

když přijde krizová situace, jako je změna bydliště, ztráta blízkého, nebo ztráta zaměstnání, 

mohou být dříve odmítající najednou otevření na otázky víry. Všímej si lidí, kteří se v 

podobné situaci právě nacházejí, a oslov je! 

 

Výzva: 

Projdi si svůj modlitební seznam a zamysli se, kdo z těchto lidí se právě nachází v těžké 

životní situaci. Oslov je a pokus se zjistit, zda jsou otevření vůči duchovní tématice. Celkově 

se zamysli nad tím, kdo z lidí na tvém modlitebním seznamu je vůči Bohu nejotevřenější. 

Soustřeď svoje snahy právě na ně. 

 

 

 

  



     20. Snaž se porozumět, jak tvoji přátelé nazírají na víru a na svět 

Je důležité, abychom porozuměli, jakým způsobem se druhý člověk dívá na svět a jak se staví 

k otázkám víry. Pokud chceme katolíky, muslimy, buddhisty nebo ateisty získat pro 

adventistickou víru, musíme brát v potaz jejich současné vnímání Boha a možné překážky. 

Pouze pokud druhým rozumíme, můžeme na ně reagovat vhodným a taktním způsobem. I v 

případě, že je víra toho druhého nebo jeho nazírání na svět odlišné od našeho, nesmíme se o 

jeho přesvědčení nikdy vyjadřovat pohrdavě. Náboženské přesvědčení každého člověka by 

mělo být vždy bráno s respektem.  

 

Výzva: 

Vyhledej rozhovor s člověkem z tvého modlitební seznamu, který má jinou víru než ty, a 

projev o jeho víru upřímný zájem. Snaž se tomuto člověku porozumět. Snaž se pochopit, co 

pro něj víra znamená a jak ji prožívá.  

 

 

  



21. Pokládej otázky, které povedou k duchovnímu rozhovoru 

 Kol 4,3-4 

Pavel věděl, že je to pouze Bůh, kdo může otevřít dveře pro duchovní rozhovory a také 

pevně věřil, že to dělá. Klíč k takovýmto rozhovorům není otázkou naší chytrosti, schopnosti 

přesvědčit, nebo lidských technik, nýbrž děje se tak pouze a jedině skrze Ducha svatého. 

Někdy se tyto dveře otevřou jen na krátký čas. Musíme být na tento okamžik připraveni, 

abychom dokázali říci v pravý čas něco povzbuzujícího, něco, co může měnit lidské životy. 

Samozřejmě nechceme každý rozhovor vést duchovním směrem tak, že by lidé získali dojem, 

že se s námi o ničem jiném nedá mluvit. Na druhé straně ale také nechceme mluvit o všem 

možném a Boha z našich rozhovorů vyloučit. Pokud nám naši přátelé skutečně leží na srdci, 

pak také chceme, aby poznali Ježíše.  

Dobrou možností, jak mluvit o duchovních věcech,je volba vhodných otázek na duchovní 

téma. Zde je několik otázek, které se pro tento účel hodí: 

● Věříš, že existuje Bůh? 

● Chtěl bys věřit v Boha? 

● Jaký by Bůh musel být, abys v Něj chtěl věřit? 

● Věříš, že je po smrti něco dalšího? 

● Byl bys rád, kdyby po smrti nějaký život byl? 

● Jak by musel život po smrti vypadat, abys na něj věřil? 

● Vyrůstal jsi ve věřící rodině? 

● Jak myslíš, že to s naším světem půjde dál? 

● Už jsi někdy četl něco z Bible? 

● Věděl jsi, že Bible mluví i o době, ve které žijeme právě teď? 

Přirozeně, že se každá otázka nehodí do každé situace. Když se o to ale budeš modlit, dá ti 

Bůh cit k rozpoznání vhodné chvíle pro rozhovor na určité duchovní téma. 

Když někdo na tvoji otázku reaguje odmítavě, nepokračuj dál. Nedej na sobě ani znát, že jsi 

zklamaný. Když naopak ale cítíš, že je daný člověk duchovně otevřený, pak krátce vysvětli, jak 

ti víra pomáhá a jak jsi díky ní našel fascinující odpovědi na své otázky. Dávej si pozor, ať 

svými odpověďmi druhého nepřeválcuješ. Odpovědi by spíše měly sloužit jako malý impulz, 

který druhý člověk dokáže strávit. Pokud tvůj přítel klade další otázky, je pak samozřejmě na 

místě v rozhovoru pokračovat.  

Výzva:  

Modli se za to, aby Bůh otevřel dveře pro duchovní rozhovor s určitým člověkem, a taky za 

to, abys tuto příležitost dokázal správně využít.  

  



22. Modli se společně se svými přáteli 

Pokud máš skutečný zájem o to, jak se tvým přátelům daří, a co je právě zaměstnává, pak 

budou samy od sebe přicházet příležitosti, ve kterých jim budeš moct říct o tom, že se za ně 

modlíš. Často se dokonce můžeš zeptat, jestli se za ně právě teď můžeš krátce pomodlit. 

Mnoho z nich modlitbu přijme s vděčností a úžasem, protože ještě nikdy nezažili, aby se 

někdo modlil za jejich potřeby. Je to právě tvoje modlitba, co může těmto lidem ukázat, že je 

Bůh miluje, že jim naslouchá a že s ním mohou sami také kdykoli mluvit.  

 

Výzva: 

Aktivně vyhledávej situaci, kdy se budeš moct modlit za člověka z tvého modlitebního 

seznamu.  

 

 

 

  



23. Dávej důraz na Boží lásku a vztah s Ježíšem 

Když se svými přáteli mluvíš o víře, dávej důraz na vztah s Ježíšem a všechno to krásné, co 

díky víře prožíváš. Ukazuj druhým na svém životě, že je pro tebe víra v Ježíše tou nejlepší věcí 

na světě a že tě činí skutečně šťastným. Mluv o zkušenostech, které jsi s Bohem prožil, sdílej 

svoje osobní svědectví, mluv o vyslyšených modlitbách nebo o věcech, které jsi během 

osobního ztišení objevil (v Božím slově, skrze modlitbu atd.). Díky tomu lidé poznají, že jsi 

opravdovým křesťanem a tvoje víra má na tvůj život pozitivní vliv.  

Pokud místo toho klademe důraz na určité body učení, které nás odlišují od ostatních 

křesťanů nebo jiných náboženství, budou se lidé, se kterými mluvíme, cítit často spíše 

napadení a budou reagovat negativně. Dokonce i tehdy, když životní styl druhého člověka 

není v souladu s naším přesvědčením, je důležité, abychom to nekladli při rozhovoru do 

popředí.  

 

„Úžasná Kristova láska roztaje a dobude srdce tam, kde při neustálém opakování bodů učení 

nelze dosáhnout ničeho.“ DA 826 The Desire of Ages [DA] 

 

Samozřejmě, že nastane ta správná doba, kdy budeme s lidmi moci mluvit i o otázkách víry. 

Buď ale opatrný, abys nepověděl příliš mnoho naráz. Řekni právě tolik, kolik bude moci 

druhý člověk strávit, tak aby během příštího setkání mohl opět klást další otázky. Někdy se 

totiž může stát, že je naše odpověď tak obšírná, že se ten druhý už příště raději na nic 

nezeptá.  

 

 

Výzva: 

Řekni jednomu člověku z tvého modlitebního seznamu, jak moc jej Bůh miluje.  

 

 

 

 

  



   24. Navštěvuj své přátele 

Určitě se často vídáš s lidmi ze svého modlitebního seznamu během všedního dne. Někdy je 

ale dobré krátce je navštívit i u nich doma. Využívej příležitosti, které se k tomu nabízejí 

(např. narozeniny) nebo si nějaké sám vytvoř (napeč například o Adventu cukroví a daruj je 

svým přátelům). Nebo prostě řekni: „Chtěl jsem se za tebou na chvíli zastavit a podívat se, 

jak se ti daří.” Ničeho se neboj a nestyď se. Lidé, které Pán Bůh připravil, budou rádi za tvoji 

návštěvu. 

„Říkám všem, kteří pracují s Kristem, ať jste kdekoli, máte možnost oslovit lidi ve svých 

domovech, využijte této příležitosti!" Vezměte svou Bibli a odhalte jim velké pravdy. Váš 

úspěch nezávisí tolik na vašich znalostech nebo kvalitě vaší práce, než na vaší schopnosti najít 

cestu do jejich srdcí. Tím, že jste společenští a rozvíjíte vřelý vztah s lidmi, můžete ovlivnit 

jejich myšlení snadněji než prostřednictvím nejoslnivější prezentace. Šíření Ježíše Krista v 

rodinných kruzích, ve známém prostředí, před malými skupinami v soukromých domech, je 

často úspěšnější v získávání lidí pro Ježíše než kázání před davy na čerstvém vzduchu, v sálech 

nebo dokonce v kostelech.“ {ChS 122.3} Christian Service [ChS] GW 193 Gospel Workers [GW] 

(1915). {Ev 436.3}  

 

Výzva: 

Navštiv člověka, za kterého se už delší dobu modlíš.  

 

 

  



25. Povzbuzuj své přátele, aby sami četli Bibli a modlili se 

Víra bude prohlubovat své kořeny teprve tehdy, když člověk začne pravidelně číst Boží slovo 

a modlit se. Proto je důležité, abys k tomu své přátele znovu a znovu povzbuzoval. Ukaž jim, 

jakým způsobem prožíváš osobní ztišení ty a daruj jim plán čtení Bible vhodný pro 

začátečníky. Obzvlášť dobrým plánem čtení Bible je například plán 365 příběhů naděje, který 

povzbuzuje k tomu, aby člověk za rok přečetl každý den jeden biblický příběh. Navíc zde jsou 

také praktické tipy pro osobní ztišení.  

 

Výzva: 

Povzbuď lidi ze svého modlitebního seznamu, aby začali se studiem Bible. Daruj jim biblický 

plán 365 příběhů naděje. 

 

 

 

  



26. Využívej média k šíření evangelia 

Jedním z dobrých nástrojů dnešní doby, jak nabídnout svým přátelům duchovní impulzy, jsou 

vhodná média. Sdílení těchto impulzů může probíhat různými způsoby: 

● Zapůjči nebo daruj hodnotné knihy a časopisy. 

● Zapůjči nebo daruj CD nebo DVD s dobrými přednáškami či filmy. 

● Upozorni své přátele na naše nabídky s křesťanskou tématikou na internetu. 

● Upozorni své přátele na Hope TV. 

● Daruj svým přátelům k novému roku kalendář s biblickými verši. 

 

Výzva: 

Vymysli v příštích dnech způsob, jakým bys mohl využít média k šíření evangelia, a uskutečni 

ho.  

 

 

 

  



27. Zvi své přátele na evangelizační akce 

Je důležité, aby sbor neustále vytvářel příležitosti k pozvání přátel. Osobní evangelizace a 

veřejné křesťanské akce by měly jít ruku v ruce.  

Osobní práce může způsobit více dobrého, než obšírné řady přednášek, kterým chybí osobní 

přístup. Když je však obojí spojeno dohromady, může být s Božím požehnáním pracováno 

důkladněji a plnohodnotněji. Pokud je však možný pouze jeden způsob práce, pak by to v 

každém případě měla být osobní služba, biblické studium v domácích skupinkách a osobní 

výzvy k odevzdání života Kristu. 

Jedna z dobrých příležitostí, kam pozvat své přátele, je samozřejmě biblická skupinka, která 

se schází pravidelně každý týden. Kromě toho je velmi žádoucí pozvat přátele na libovolné 

sborové akce, jako jsou kurzy vaření, manželské semináře, snídaně pro ženy, kluby zdraví, 

speciální bohoslužby, výlety apod. Všechny tyto akce jsou velmi dobrou příležitostí k pozvání 

přátel. Když zde získají zkušenost, že jsou zde naplňovány jejich potřeby, a naváží vztah s 

dalšími adventisty, budou církvi o velký krok blíže.Když potom zorganizujeme nějakou 

evangelizaci, přijmou naše pozvání mnohem snáz.  

 

Výzva: 

Využij příležitost a pozvi své přátele na nějakou sborovou akci. Pokud žádná příležitost není, 

zamysli se s dalšími na skupince, co by se dalo uskutečnit. 

 

  



28. Vyprávěj biblické příběhy 

Biblické příběhy vyprávějí o tom, jak různí lidé zažili Boha a jak vypadala jejich víra v praxi. 

Pokud tomu budeš vědomě věnovat pozornost, uvidíš příležitosti, kdy budeš moct 

povyprávět svým přátelům nějaký biblický příběh. Zvol vždycky ten příběh, který se k dané 

situaci nejlépe hodí.  

 

Výzva: 

Najdi si pár jednoduchých krátkých biblických příběhů a nauč se je zpaměti. Dávej potom 

dobrý pozor, abys nepropásl vhodnou příležitost k povyprávění příběhu.  

 

 

  



29. Buduj mosty k hlásání evangelia 

Jistě zažiješ situace, ve kterých budeš moci vysvětlit evangelium přímo, neboť Bůh dané lidi 

dopředu připraví. Přesto to většinou bude spíše tak, že budeš muset nejprve vytvořit most, 

který ti napomůže přejít k vysvětlení evangelia. Když se podíváme na Ježíše a apoštoly, 

zjistíme, že mosty k evangeliu, které budovali oni, byly různé, a lišily se člověk od člověka.  

Takovými mosty, které Ježíš a jeho učedníci používali, byly například: otázky, uzdravení, 

biblické příběhy a proroctví, stvoření, příroda, každodenní situace, aktuální události, jejich 

osobní zkušenosti s Bohem nebo dokonce témata náboženství a Písma. Všechno to jsou 

mosty, které můžeme používat i my, abychom lidem kolem nás vysvětlili evangelium. 

Samozřejmě se nejedná o žádný ohraničený seznam. Je důležité, abychom měli oči otevřené 

a setkali se s lidmi tam, kde se právě nacházejí.  

Zde najdeš pár dalších tipů: 

● Pokládej svým přátelům otázky, které se týkají víry. Pokus se opravdově porozumět 

tomu, co pro ně víra znamená a jak ji žijí. To ti dá příležitost zcela přirozeně mluvit o 

své víře a o tom, co pro tebe víra v Ježíše znamená.  

● Centrální otázkou každého náboženství je, jak nakládá s hříchem. Můžeš se zeptat: 

„Jakým způsobem může být člověk v rámci tvé víry očištěn od viny?“ Poté můžeš 

mluvit o tom, jak ti Ježíš odpustil tvůj hřích a vysvobodil tě. Následně budeš mít 

možnost vysvětlit druhému evangelium.  

● Když ti tvoji přátelé řeknou o nějakém svém problému nebo těžkosti, ujisti je, že se za 

ně budeš modlit. Tím jim ukážeš, že věříš, že existuje Bůh, který je miluje a zajímá se 

o ně.  

● Buď odvážný a nabídni svým přátelům, že se za ně pomodlíš. Tímto způsobem budou 

moci tví přátelé, a mnozí úplně poprvé, zažít živou autentickou modlitbu.  

● Vyprávěj o zážitcích, které jsi s Bohem prožil.  

 

Výzva: 

Popřemýšlej o tom, který most se ke kterému člověku na tvém modlitebním seznamu hodí. 

Vyhledej s daným člověkem kontakt a pokus se vybudovat most víry.  

 

 

 

  



30. Správný moment k vysvětlení evangelia 

 

Lidé jsou různí. Někteří tě potřebují nejdříve dobře poznat, aby k tobě mohli získat důvěru. 

Takovým lidem musíš dopřát delší dobu na pozorování tvé víry v praxi, než budou připraveni 

slyšet z tvých úst evangelium. Výrok Ellen Whiteové o Ježíšově metodě se vztahuje právě na 

tento typ lidí: 

 

„Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil 

jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval: „Následujte mne.“ MH 143 The 

Ministry of Healing [MH] 

 

Znamená to tedy, že musíme s lidmi nejprve vybudovat přátelství, než jim budeme moct 

vysvětlit evangelium? Zajisté ne, neboť v té samé knize čteme:  

 

„Předkládal Boží slovo při každé příležitosti, ať projevil zájem přítel, či nepřítel. Hlásal 

poselství evangelia jasně a mocně.“ MH 21.1 The Ministry of Healing [MH]  

„Kristus využil každou příležitost k hlásání evangelia spásy." MH 27.1 The Ministry of Healing 

[MH] 

Existuje spousta lidí, se kterými můžeme sdílet evangelium záhy po seznámení. Když se 

podíváme na službu Ježíše a apoštolů, vidíme, že ve většině případů vysvětlovali lidem 

evangelium hned. Mluvit s lidmi o víře a sdílet s nimi evangelium může být dokonce 

nástrojem k tomu, jak poznat, zdali jsou tito lidé skutečně otevření nebo ne. Právě situace, 

kdy se setkáš s novým člověkem a víš, že ho pravděpodobně delší dobu zase neuvidíš, ti 

může dodat odvahu povědět mu evangelium. Spoustu semen musí být rozseto, aby moc 

evangelia v člověku mohla začít růst, i když to znamená, že podstatná část z nich skončí na 

neúrodné půdě.  

 

Výzva: 

Pros Boha, aby ti ukázal, kterým lidem můžeš v příštích dnech říct evangelium.  

 

 

 

 

  



       31. Vysvětli evangelium 

 

Evangelium má moc měnit lidi tam, kde argumenty selhávají. Pavel píše: 

 

„Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro 

Žida, ale také pro Řeka.” (Řím 1,16) 

 

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě: nám však, kteří jdeme ke 

spáse, je ale mocí Boží.” (1.Kor 1,18) 

 

„Ani já bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými 

slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, 

a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním: má řeč a mé 

kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 

aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.” (1.Kor 2,1-5) 

 

Proto lidem vysvětluj evangelium s odvahou. Následující kresba s vysvětlivkami je k tomu 

velice užitečná. 

 

 
 

Když se podíváme na okolní svět, vidíme spoustu krásného, ale také si uvědomujeme, že 

tento svět je narušený. Jsou v něm totiž narušené vztahy, nemoci, utrpení a smrt. Bůh nikdy 

nechtěl, aby svět takto vypadal. Když jej stvořil, byl svět dokonalým domovem pro lidi, kteří 

v něm měli být šťastní. (1.Moj 1,31) 

 



Ale proč je dnešní svět tak odlišný od toho, co bylo na počátku? Bible nám vypráví o tom, že 

v nebi kdysi vypukla bitva, při které nejvyšší anděl začal mluvit lživě proti Bohu. (Zj 12,7-9) 

Proč ho Bůh ale již tehdy rovnou nezničil? Odpověď je zcela jednoduchá:„Protože Bůh je 

láska.“ (1.Jan 4,8) A láska může být jen tam, kde je i svoboda. Lásku si nemůže nikdo vynutit, 

ani koupit. Láska může být jen svobodně darovaná. Proto dal Bůh andělům i lidem svobodu, 

aby se sami mohli rozhodnout, komu budou věřit, jestli Hospodinu nebo satanu. Oni se žel 

rozhodli Bohu nedůvěřovat a utekli od Něj, aby mohli následně jít vlastní cestou. (1.Moj 3) 

Toto oddělení se od Boha nazývá Bible hříchem. Skrze hřích přišla do světa narušenost. Tu 

můžeme vidět nejen všude kolem sebe, nýbrž ji najdeme také hluboko uvnitř našeho 

vlastního srdce. Každý z nás má v srdci tmavá místa, která nás obviňují před Bohem, jsou to: 

závist, zloba, žárlivost, nenávist, stud, vina. Každý z nás se s touto temnotou v srdci na svět 

již rodí. Následkem hříchu je nakonec smrt. (Řím 3,23 a 6,23) 

 

V této narušenosti žijeme neradi, proto se snažíme od ní utéct. Někteří hledají štěstí ve své 

kariéře nebo v materiálních věcech. Jiní to stejné zkouší s alkoholem, drogami, nevázanými 

vztahy, zábavou nebo dobrodružstvím. Ostatní se snaží dělat dobro a být zbožní. Všechny 

tyto pokusy o únik z narušenosti vlastními silami nás ale tlačí jako ocelová pružina zpátky, a 

ničí nás tak ještě víc. 

 

Bůh nás však miluje tak moc, že nechce, abychom v téhle narušenosti nadále žili. Proto pro 

nás udělal něco, co bychom nikdy sami nedokázali. Poslal svého syna Ježíše do tohoto 

narušeného světa. (Jan 3,16-18) Ježíš se stal člověkem a ukázal lidem, jaký je Bůh doopravdy. 

(Jan 14,9) Ale i když žil Ježíš čistým životem, náboženští vůdci jej nenáviděli, a nakonec jej 

přibili na kříž. I když tomu Ježíš mohl zabránit, rozhodl se dobrovolně jít na kříž, aby na něm 

zemřel a zaplatil tak za hříchy celého lidstva. (Iz 53,4-6) Smrt ho však nemohla zastavit. 

Třetího dne vstal z mrtvých a porazil tak smrt. Odešel zpět do nebe a stal se králem nad 

nebem i zemí. Skrze svoji smrt a zmrtvýchvstání nám Ježíš nabízí dar, který bychom si nikdy 

nemohli ničím zasloužit. Když se k Němu obrátíme a uvěříme v Něj, přijmeme tak jeho dar, 

On nám odpustí naši vinu a dá nám nový život, a to dokonce život věčný. Díky Ježíši se může 

prvotní Boží plán s námi stát přece jen skutečností. Jednoho dne přijde Ježíš na zem znovu, 

aby stvořil nový svět, ve kterém vše, co bylo zničeno hříchem, bude obnoveno. (Jan 14,1-3 a 

Zj 21,1-5) Bůh nám daroval život, abychom Jej poznali a byli jednou s Ním. Bůh nás stvořil 

pro lepší svět. Ale jediný způsob, jak tam dojít, je přijmout dar, který nám Ježíš nabízí. Chceš, 

aby ti Bůh odpustil tvoji vinu a daroval ti věčný život? Může to udělat už dnes, když se 

pomodlíš tuto jednoduchou modlitbu. 

 

„Milý Bože, děkuji Ti, že mě tak moc miluješ. Mrzí mě, že jsem až doteď žil bez Tebe. Děkuji, 

že Ježíš za mé viny zemřel a znovu vstal z mrtvých. Nechci už od Tebe dál utíkat. Toužím se k 

Tobě obrátit a přijmout od Tebe Tvůj vzácný dar odpuštění. Chci, aby ses stal Pánem mého 

života a vedl mě. Děkuji, že jsi odpustil moji vinu a že mi dáváš nový život!” 

 



Pokud ses skutečně modlil ze srdce, jsi nyní Božím dítětem a máš věčný život! (1.Jan 5,11-13) 

To je ta dobrá zpráva! Pověz o tom ostatním.  

 

 

Výzva: 

 

Procvičuj si vysvětlení evangelia na principu tří kruhů, dokud to nebudeš umět zpaměti. Poté 

pověz lidem na svém seznamu evangelium za pomocí obrázku, uvedeného v této kapitole.  

 

 

 

  



32. Nabízej biblické hodiny 

 

Když Pavel Athéňanům vykládal evangelium, reagovali na něj třemi odlišnými způsoby: 

 

„Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě 

poslechneme, ale až někdy jindy.” A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu 

připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Dionysios z Aeropagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě 

jiní.” (Skutky 17, 32-34) 

 

Dnes, když se budeš snažit lidem vysvětlit evangelium nebo žít svou víru otevřeně, narazíš na 

podobné reakce. Je to jako u semaforu, buď dostaneš červenou, žlutou, nebo zelenou. V 

případě, že se setkáváš s otevřeností (žlutá nebo zelená), nabídni těmto lidem, že si společně 

přečtete pár příběhů z Bible. Někdy je lepší jim nabídnout zprvu jen pár biblických hodin, 

aby se nemuseli cítit pod tlakem dlouhodobého závazku. Po pár biblických hodinách se 

budou sami moci lépe rozhodnout, jestli chtějí ve studiu pokračovat nebo ne.  

 

 

Výzva:  

 

Seznam se s biblickými hodinami, které se hodí pro začátečníky. Popřemýšlej nad tím, kterou 

osobu z tvého seznamu oslovíš, aby s tebou Bibli studovala.  

 

 

 

 

  



33. Hledej nové lidi 

 

Je spousta lidí, kteří jsou otevření vůči Bohu, ale my je ještě neznáme. Proto je důležité, 

abychom takové lidi cíleně hledali. Ježíš řekl svým učedníkům: 

 

„Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u 

něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: “Pokoj vám.” A 

budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k 

vám.” (Mat 10,11-13) 

 

„Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: „Pokoj tomuto domu!” A přijmou-li 

pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, 

jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy! Nepřecházejte z domu do domu.“ 

(Luk 10,5-7) 

 

Ježíš nám říká, abychom vyhledávali ty lidi, kteří jsou duchovně otevření. A když je najdeme, 

měli bychom svoji snahu soustředit na ně, a ne jít zase hned k dalším. Jak najdeme tyto děti 

pokoje? Zaprvé tak, že budeme vědomě vyhledávat místa, kde se lidé shromažďují, a za 

druhé, že budeme naši víru žít prakticky, navazovat kontakty a rozhovory s ostatními, a 

dávat pozor, kdo z nich projevuje duchovní zájem. Také bychom měli jít k lidem, ať už se 

nacházejí kdekoli. Jeden ze způsobů je chodit dům od domu a hledat lidi, kteří jsou otevření 

vůči Bohu. K tomu se váže množství různých aktivit: 

 

Akce Daruj knihu 

 

„Dobrý den, jsme z Církve adventistů, a právě děláme akci Daruj knihu, kterou bychom lidem 

chtěli udělat radost. Pokud máte zájem, vyberte si jednu ze tří knih jako dárek.” (Tyto knihy 

bychom měli umět i krátce popsat.) 

 

Poté se zeptej: „Mohu se zeptat, proč jste si vybral/a právě tuto knihu?” 

 

Průzkum veřejného mínění 

 

„Dobrý den, jsme z Církve adventistů, a právě děláme krátký dotazník, abychom zjistili, co si 

lidé v … myslí o víře v Boha. Je to jen pár otázek. Mohl/a byste nám na ně odpovědět?“ 

 

Možné otázky: 

 

 Věříte, že existuje Bůh? 

 Věříte, že existuje život po smrti? 

 Máte doma Bibli? 



 Jak často čtete Bibli? (často, zřídkakdy, nikdy) 

 Jak by musela vypadat církev, aby do ní lidé rádi chodili? 

 

Jako poděkování nabídněte knihu: „Jako dárek si můžete vybrat jednu z těchto tří knih.” 

 

 

Modlitba 

 

„Dobrý den, jsme z Církve adventistů. Modlíme se za naše město a rádi bychom se modlili i 

za vás a vaši rodinu. Je nějaká oblast, za kterou bychom se konkrétně mohli modlit?” 

 

Bez ohledu na to, jakou možnost právě zvolíme, měli bychom mít na paměti, že je 

nejdůležitější lidem, kteří o to stojí, říct své osobní svědectví a vysvětlit jim evangelium. 

Pokud reagují pozitivně, nesmíme jim zapomenout nabídnout možnost biblických hodin 

nebo je pozvat na skupinku.  

 

 

Výzva: 

 

Rozmyslete si, jakým způsobem budete vy konkrétně hledat lidi, kteří by byli otevření vůči 

evangeliu. 

 

 

 

 

  



34. Distribuční akce 

 

Jako skupinka nebo rodina si můžete naplánovat, že každou domácnost v určité čtvrti, městě 

nebo oblasti zasáhnete evangeliem. Pokud je vámi vybraná oblast příliš velká, nemusíte 

osobně zazvonit u každých dveří. Můžete ale misijní materiál vhodit do schránek a tím celou 

oblast pokrýt. Především se k tomu hodí tento materiál: 

 

 informační leták k Hope TV 

 traktáty, např. GLOW letáček 

 evangelizační brožurky a knížky 

 pozvánky na akce: skupinky, semináře, bohoslužby, přednášky 

 odkazy na internetové stránky vaší církve 

 

 

 

  



Příloha: Boží vize pro Ježíšovy učedníky 

 

● 1.Tim 2,4: Bůh chce, aby byl každý člověk zachráněn, a aby poznali pravdu. 

● Zj 7,9-10: Bůh nevidí lidi jenom takové, jací jsou, nýbrž i takové, jací jednou budou, až 

budou v Božím království stát před jeho trůnem. 

● Iz 55,10-11: Boží slovo se nikdy nenavrátí s prázdnou. 

● Luk 15,7-10: Misie je ten nejlepší způsob, jak dělat Bohu radost. 

● Jan 4,35: Pro Boží království je otevřeno více lidí, než si myslíme. 

● Jan 14,26;16,8: My nikoho obrátit nemůžeme, je to Duch svatý, kdo pracuje na 

lidských srdcích. 

● Mar 1,14-15: Smíme evangelium kázat v plné moci, neboť skrze Ježíše je království 

Boží přítomné již tady a teď. 

● Mat 24,14: Ježíš znovu přijde, až bude zvěst o evangeliu kázána v každém koutu 

světa. 

● Řím 1,16-17: Nestydím se za evangelium, neboť je to moc Boží! 

● Sk 1,8: Duch svatý z nás dělá Ježíšovy svědky. 

● Kol 1,23: Prvotní církev zasáhla v rámci své generace celý tehdy známý svět. Bylo to 

učednické hnutí, které potřebujeme i dnes. 

● Sk 19,8-10: Příklad učednického hnutí. 


