
LEKCE 3

Povolání 
k evangelizaci

Jaké obrazy nebo představy ti přijdou na mysl, když slyšíš 
slovo evangelizace? Představíš si nápadného člověka na ulici, 
který z fleku vede lidi k Pánu? Nebo se bojíš, co to pro tebe 
bude znamenat? Třeba, že se po tobě bude chtít, abys chodil 
ode dveří ke dveřím a sdílel svou víru s kýmkoliv, kdo 
zareaguje, zatímco se budeš celou dobu tiše modlit, aby nikdo 
nepřišel otevřít? Možná si myslíš, že to je to, co se děje 
v závěru bohoslužby, když řečník vyzve lidi, aby přišli 
dopředu a přijali Krista. Třeba si vzpomeneš na evangelistu 
v televizi nebo ve svém sboru… Pokud takto rozumíš službě 
evangelizace, je to spíš jednostranné chápání. 

Evangelizace je služba mnoha podob. Není to povolání 
vyhrazené několika speciálně obdarovaným osobám, ani to 
není služba, která je ohraničena zdmi církevní budovy. A určitě 
to není něco, čeho se máš obávat. Tato lekce ti má pomoct 
pochopit tuto životně důležitou službu a objevit efektivní 
způsoby, jak se do evangelizace zapojit. 
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OSNOVA LEKCE
Definice evangelizace
Biblické poslání evangelizovat 
Duchovní stav ztraceného 
Sdílení evangelia
Tvé osobní svědectví
Duch svatý, Bible a modlitba v evangelizaci
Nejčastější námitky proti evangeliu
Získávání druhých pro Krista

CÍLE LEKCE
1. Definovat, co je evangelizace.

2. Vysvětlit biblické poslání evangelizovat.

3. Popsat duchovní situaci ztracených.

4. Rozvinout plán zvěstování evangelizačního poselství.

5. Napsat své osobní svědectví.

6. Vysvětlit roli Ducha svatého, Bible a modlitby v 
evangelizaci.

7. Udělat stručný přehled nejčastějších námitek proti 
evangeliu.

8. Navrhnout strategii pro získávání druhých pro Krista.

Definice evangelizace 

Cíl 1: Definovat, co je to evangelizace.
Jedno z nejčastěji používaných slov Nového zákona, které 

vymezuje poselství evangelia, je řecké slovo euaggelion – 
„dobrá zpráva”. Z toho vzniklo i naše slovo evangelizace. 
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Euaggelion je také přeloženo jako evangelium. Zapojit se do 
evangelizace tudíž znamená ohlašovat, přinášet či sdílet 
dobrou zprávu evangelia. Evangelista je někdo, kdo zasvětí 
svůj život do hlásání evangelia ztraceným. V Písmu se mluví o 
Filipovi jako o evangelistovi: „Druhý den jsme vyšli a přišli 
do Cesareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl 
jedním ze sedmi a zůstali jsme u něho.“ (Skutky 21, 8). V  
Efezským 4, 11 je evangelizace považována za jeden 
z Ježíšových darů služebností: „A on [Kristus] dal jedny 
apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a 
učitele.“ 

Dar evangelizace je specifická schopnost a touha, kterou 
Bůh dává určitým údům Těla (= církve – pozn. překladatele), 
aby: 

1) sdíleli evangelium s nevěřícími takovým způsobem, že se 
z nich stanou následovníci Pána Ježíše,

 2) se stali zodpovědnými částmi Jeho Těla.  
Evangelizace je prvořadý dar služebnosti, který je potřebný 

k růstu církve skrze nová obrácení, a ne pouze skrze děti 
věřících. Základní smysl evangelizačního daru je vytvořit a 
rozvinout vztahy se ztracenými, abychom s nimi mohli sdílet 
poselství o záchraně a vést je skrz pokání z hříchů k věčnému 
životu v Kristu. Evangelizace není jen dar k početnímu růstu 
věřících, ale i dar k uschopnění věřících. Evangelista je totiž 
zodpovědný za přípravu svatých ke službě (Efezským 4, 12).

Autor děl o církevním růstu Donald McGavran rozlišil 
několik úrovní evangelizace nutných k zasažení různých druhů 
lidí:

1. E-0:  Evangelizace potřebná k získání návštěvníků církve 
pro Krista – způsobuje vnitřní růst.

2. E-1:  Evangelizace potřebná k získání dalších lidí z naší 
kultury pro Krista – také zapříčiní vnitřní růst.

3. E-2:  Evangelizace potřebná k zasáhnutí těch, kdo se od 
nás trošku liší – způsobí mezikulturní evangelizaci.
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4. E-3:  Evangelizace potřebná k získání totálně odlišných 
lidí – způsobí to exponenciální růst.

Ježíšova slova jeho učedníkům ve Skutcích 1, 8 dokládá tyto 
úrovně evangelizace:

• Jeruzalém a Judea (Skutky 3) odpovídá E-0 a E-1
• Samaří (Skutky 8) odpovídá E-2
• Konec země (Skutky 13) odpovídá E-3

Mezikulturní evangelizace (E-2 a E-3) vyžaduje dar pro 
misii.Misionáři jsou ti, kdo jsou povolaní a vyslaní 
s břemenem zasáhnout lidi, kteří patří k jiným etnickým nebo 
kulturním pozadím. Záměr tohoto daru je posunout Velké 
poslání skrz rozšíření místní církve do celosvětového měřítka. 
V Efezským 3, 7 apoštol Pavel prohlásil, že přijal od Boha dar: 
„…stal jsem se služebníkem podle daru Boží milosti, která mi 
byla dána v souladu s působením jeho moci.“ 

Biblické povolání evangelizovat

Cíl 2: Vysvětlit biblické poslání evangelizovat.
Bůh vždy chtěl, aby ho lidé znali a vstupovali do vztahu 

s Ním. Bylo to jeho přání, které vedlo dávné patriarchy a 
později děti Izraele, aby byli Jeho svědky. Izajáš píše: „Vy jste 
mými svědky, je Hospodinův výrok, jste mým otrokem, kterého 
jsem vyvolil, abyste mne poznali a uvěřili mi a porozuměli, že 
to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh ani po mně 
žádný nebude“ (Izajáš 43, 10). „Což ti to odedávna nezvěstuji 
a neoznamuji? Vy jste mými svědky“(Izajáš 44, 8). David byl 
věrným Božím svědkem. Skrze proroka Izajáše o něm Bůh 
řekl: „ Hle, ustanovil jsem ho za svědka národů, za předáka a 
správce národů“ (Izajáš 55, 4). 

V Novém zákoně se pozornost zaměřila na Ježíše a jeho 
následovníky. Před Ježíšovým narozením řekl anděl Josefovi: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; 
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neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a 
dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 
hříchů.“ (Matouš 1, 20). Ježíš při mnohých příležitostech 
vyhlašovat svůj záměr naplnit Boží plán spásy. „Můj pokrm 
je, abych činil vůli toho, který mne poslal a dokonal jeho dílo“ 
(Jan 4, 34). V Markovi 10, 45 říká: „Vždyť ani Syn člověka 
nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj 
život jako výkupné za mnohé.“ Zanechal stejné poslání svým 
učedníkům. „A řekl jim: ‚Jděte do celého světa a vyhlaste 
evangelium všemu stvoření‘“ (Marek 16, 15). V Matouši 28, 
19–20 stojí: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je 
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 
vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ Lukáš 
zaznamenává stejné poslání ve Skutcích 1, 8: „…ale přijmete 
moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší 
konec země.“

Apoštol Pavel píše: „Nestydím se za evangelium, neboť je 
to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro 
Žida, ale i pro Řeka“ (Římanům 1, 16). S pohledem upřeným 
do budoucnosti říká Jan ve Zjevení o Kristových vítězných 
svědcích toto: 

„A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: 
‘Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho 
Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen 
žalobce našich bratří, který je obviňoval před 
naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili 
pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a 
nemilovali svou duši až na smrt.‘“ 
(Zjevení 12, 10–11) 

To vždycky byl a stále je Boží plán pro Jeho lid, prvně pro 
Izraelce a potom pro církev, nést dobrou zprávu evangelia 
světu. Toto láskyplné srdce pro ztracené je možné zahlédnout 
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v 2. Petrově 3, 9: „Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, 
jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby 
někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ 
Zatímco jen někteří věřící mají dar pro evangelizaci, všichni 
jsou povoláni být Kristovými svědky (viz Skutky 1, 8).

Duchovní stav ztraceného 

Cíl 3: Popsat duchovní situaci ztracených.
Bible používá následující termíny pro popis duchovního 

stavu ztracených: 

Popis Odkazy v Písmu

Ztracené ovce Izajáš 53, 6; Jeremjáš 50, 6
Lukáš 15, 3–10; 1. Petrova 2, 25

Hynoucí Přísloví 24, 11; 1. Korintským 1, 18 
2. Korintským 4, 3 
2. Tesalonickým 2, 10

Bez naděje 1. Paralipomenon 29, 15; Job 18, 13
Efezským 2, 12

Otroci hříchu Římanům 6, 6.16.19.20
Galatským 4, 8; 2. Petrova 2, 19

Nepřátelé, cizinci, 
pohané 

Jeremjáš 5, 19;Efezským 2, 12.19 
1. Tesalonickým 4, 5

Popis Odkazy v Písmu

V temnotě Žalm 107, 10; Přísloví 4, 19; 
Jan 3, 19; Skutky 26, 18; 
Římanům 1, 21; Efezským 4, 18; 
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Popis Odkazy v Písmu

Koloským 1, 13

Boží nepřátelé 1. Mojžíšova 3, 15; Římanům 8, 
7;Jakub 4, 4; Židům 10, 27

Hlupáci, blázni Přísloví 1, 7; Jeremjáš 4, 22; 
Římanům 1, 21, 28; Filipským 3, 19; 
1. Petrova 4, 3

Slepí 5. Mojžíšova 28, 28; 1 Samuel 2, 23; 
Job 11, 20; Žalm 36, 2; 
2. Korintským 4, 4

Mrtví Efezským 2, 1, 2, 4; 2. Timoteovi 4, 
1; 1 Jan 3, 14; Juda 12

Starý člověk, stará 
přirozenost 

Galatským 5, 24; Efezským 2, 3; 4, 
22; Koloským 3, 3, 5, 9

Tyto pojmy ukazují na to, že je lidské pokolení beznadějně 
ztraceno bez ponětí, jak ztracení jsou a bez zájmu nebo 
schopnosti s tím cokoliv udělat. Boží spása je čistě otázka 
milosti a slitování. Nikdo se nikdy nebude moci vychloubat či 
si připsat jakékoliv zásluhy za duchovní záchranu. 

Sdílení evangelia

Cíl 4: Rozvinout plán zvěstování evangelizačního 
poselství.

Být úspěšný ve sdílení své víry vyžaduje plán. Jakýkoliv 
plán sdílení poselství evangelia musí zahrnovat tyto klíčové 
pravdy:

1) Jsme hříšníci a zasluhujeme být potrestáni smrtí.
2) Bůh si nás zamiloval a učinil vše potřebné pro naši 
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spásu, a to skrze Krista.
3) Musíme uvěřit tomu, co Ježíš Kristus na kříži učinil, aby 

nás spasil.
4) Musíme uznat, že potřebujeme Spasitele, činit pokání ze 

svých hříchů a požádat Boha, aby nás zachránil. 

Během let byly vyvinuty mnohé metody, jež zahrnují tyto 
základní prvky, i když ne ve stejném pořadí či posloupnosti. 
Nyní se stručně podíváme na tři užitečné z nich:

„Kroky ke smíření se s Bohem“ Billy Grahama:
• Krok 1: Popiš Boží záměr – pokoj a život. Bůh tě miluje a 

chce, abys žil pokojný a plnohodnotný život. (viz 
Římanům 5, 1; Jan 3, 16; Jan 10, 10).

• Krok 2: Vysvětli největší problém člověka – naše oddělení 
od Boha. Bůh nás stvořil ke svému obrazu, abychom žili 
život v plnosti. Dal nám vůli a svobodu v rozhodování. 
Volíme si neposlouchat Boha a jít si svévolně svým 
směrem. I dnes děláme stejné rozhodnutí, což vyúsťuje 
v odloučení od Boha. (viz Přísloví 14, 12; Izajáš 59, 2; 
Římanům 3, 23; 6, 23).

• Krok 3: Popiš Boží most – kříž. Ježíš Kristus zemřel na 
kříži a vstal z hrobu. Zaplatil za naše hříchy a překlenul 
propast mezi Bohem a lidmi. (viz Římanům 5, 8; 1 
Timoteovi 5, 2; 1. Petrova 3, 18).

• Krok 4: Představ naši reakci – přijmout Krista. Musíme 
vložit svou důvěru v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele a 
přijmout ho do svého života na základě osobního pozvání. 
(viz Jan 1, 12; Římanům 10, 9–10; Zjevení 3, 20).

„Čtyři duchovní zákony“ od organizace Campus Crusade for 
Christ:

• 1. duchovní zákon: Bůh tě miluje a nabízí ti skvělý plán 
pro tvůj život. Proč tedy většina lidí nežije plnohodnotný 
život? 
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• 2. duchovní zákon: Člověk je hříšný a odloučený od 
svatého Boha. To je důvod, proč člověk nemůže znát a 
zažívat Boží lásku spolu s Jeho plánem pro lidský život. 
Člověka od Boha odděluje obrovská propast. Třetí zákon 
přibližuje jediný způsob, jakým lze překonat tuto propast.

• 3. duchovní zákon: Ježíš Kristus je jediné Boží řešení 
lidského hříchu. Skrze Něj můžeš poznat a zažívat Boží 
lásku a plán pro tvůj život. Ale nestačí jen znát ty tři 
zákony!

• 4. duchovní zákon: Musíme osobně přijmout Ježíše 
Krista jako Spasitele a Pána svého života. Poté můžeme 
poznat a zažívat Boží lásku spolu s plánem pro náš život. 
Přijmout Krista můžeme právě teď vírou skrze modlitbu. 
Následuje doporučená modlitba, kterou může hledající 
použít: „Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži 
zemřel za mé hříchy. Přijímám tě jako svého Spasitele a 
Pána. Děkuji ti, že mi odpouštíš mé hříchy a dáváš mi 
věčný život. Převezmi kontrolu nad mým životem a učiň 
mne člověkem, jakým mne chceš mít.“

„Římská cesta“ se zakládá na čtyřech verších z knihy 
Římanům:

• Římanům 3, 23: „Všichni zhřešili a postrádají Boží 
slávu.“

• Římanům 6, 23: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží 
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

• Římanům 5, 8: „Bůh však projevuje svou lásku k nám 
tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“

• Římanům 10, 9–10: „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a 
uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 
budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se 
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vyznává k záchraně.“

K vysvětlení plánu spásy malým dětem nebo osobám, které 
o Bibli nic nevědí, je někdy nejlepší použít pouze jeden verš 
z Písma. Možná se rozhodneš vymyslet svůj vlastní plán k 
sdílení poselství spásy. Výše uvedené plány ti usnadní 
zahrnout prvky, které jsou nezbytné pro správné představení 
evangelia. 

Tvé osobní svědectví

Cíl 5: Napsat osobní svědectví.
Ježíš řekl muži, ze kterého vyhnal legii démonů: „Jdi domů 

ke svým a oznam jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad 
tebou slitoval“ (Marek 5, 19). Jedním z účinných způsobů, jak 
sdílet poselství evangelia, je vyprávět svůj příběh o zkušenosti 
se spasením. Tvé osobní svědectví ve zkratce znamená říct, jak 
Ježíš změnil tvůj život. Svědectví bude obsahovat tři základní 
prvky: 

1. „Před tím, než jsem se setkal s Kristem, byl můj život…“ 
Popiš, jak vypadal tvůj život před tím, než ses stal 
Kristovým následovníkem. 

2. „Když jsem potkal Krista, v mém životě se stalo…“
Vysvětli, jak se věci měnily, když si přijímal Krista do svého 
života.

3. „Od mého setkání s Kristem je můj život…“ Pověz, jak 
vypadá tvůj život, když jsi křesťanem. Co se změnilo od té 
doby, kdy jsi přišel ke Kristu. 

Budeš schopen povyprávět svůj životní příběh lépe, když si 
najdeš čas a nejprve si ho sepíšeš. To ti zajistí, že do něj 
zakomponuješ důležité události a některé detaily tvého života. 
To následně posílí tvou sebedůvěru, když budeš svůj příběh 
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sdílet. Jeden účinný způsob, jak využít písemné svědectví, je 
ho nakopírovat nespaseným přátelům a požádat je o 
zhodnocení a připomínky. Popros je, aby si poznamenali 
nejasné pasáže, a povzbuď je, aby navrhli, jak nejlépe vyjádřit 
tvé myšlenky. Řekni jim, že se za několik dní sejdete a 
popovídáte si o jejich reakcích na to, co jsi napsal. Je to 
způsob k vylepšení toho, co jsi napsal. Na druhou stranu je to i 
příležitost k jejich otázkám, jak ses stal křesťanem . 

Duch svatý, Bible a modlitba v evangelizaci

Cíl 6: Vysvětlit roli Ducha svatého, Bible a modlitby  
v evangelizaci.

Vést lidi ke Kristu není naštěstí úplně závislé na nás, 
křesťanech. Určitě potřebujeme otevřít svou pusu a sdílet tuto 
dobrou zprávu, ale pojďme se zamyslet nad třemi dalšími 
aspekty získávání lidí:

Duch svatý v evangelizaci
Už jsme vysvětlili, že nemůžeme udělat nic proto, abychom 

byli spaseni. Celé je to dílo Boží milosti a moci Ducha 
svatého, který nás usvědčuje z našich hříchů a přivádí nás do 
bodu, kdy uznáváme, že potřebujeme Spasitele. Jan píše: „A 
on (Duch svatý), až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o 
spravedlnosti a o soudu“ (Jan 16, 8). Jan 6, 44 poznamenává, 
že nemůžeme přijít k Pánu a být zachráněni, aniž by nás Duch 
svatý přitáhl. Je to Duch svatý, kdo nás znovuoživuje a 
obnovuje: „Zachránil (Kristus) nás ne na základě skutků, 
které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého 
milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha 
Svatého“ (Titovi 3, 5).

Duch svatý nám také dává moc k životu pro Krista: „Vždyť 
zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona 
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hříchu a smrti“ (Římanům 8, 2). A jednoho dne Duch svatý 
probudí naše těla a uschopní nás k věčnému životu s Kristem. 
Pavel potvrzuje: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který 
vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z 
mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve 
vás přebývá“ (Římanům 8, 11).

Bible v evangelizaci
Efezským 2, 8–9 říká, že jsme spaseni vírou. Římanům 10, 

17 učí, že: „Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo 
Kristovo.“ Tato zvěst o dobré zprávě je založena na Bibli. 
Jakékoliv představení evangelia musí jasně ukazovat, že 
pravdy Božího slova jsou základem pro naše spasení. Když 
vysvětluješ lidem, jak mohou být zachráněni, dej jim přečíst 
jeden nebo dva verše z Bible. Potřebují vědět, že jejich 
zkušenost je postavena na víře v Boží slovo a ne pouze na 
jejich pocitech. 2. Petrova 3, 18 nás povzbuzuje: „Rosťte v 
milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.“

Role modlitby v evangelizaci
Cílená modlitba připravuje cestu, aby lidé slyšeli a přijali 

poselství o spasení. Apoštol Pavel své čtenáře žádá: „Modlete 
se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych 
směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslem v 
řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit“ 
(Efezským 6, 19–20). Věřící se mají také modlit, aby bylo 
zvěstování evangelia doprovázeno usvědčením. 

Pokud chce být kající se hříšník zachráněn, musí požádat 
Boha, aby ho zachránil. V kázání na den Letnic řekl apoštol 
Petr: „Každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude 
zachráněn“ (Skutky 2, 21). Vzývat Pána znamená se k Němu 
modlit. Není nutné používat zvláštní mluvu nebo tón hlasu, 
aby nás slyšel. Povzbuď toho, kdo chce přijmout Krista, aby 
s Bohem mluvil nahlas a požádal ho o odpuštění a záchranu. 
Je-li to možné, spíš než aby opakovala předříkanou modlitbu, 
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veďme osobu k tomu, aby se pomodlila svými vlastními slovy. 
Vlastní modlitba pomůže hledajícímu poznat, že se může 
k Bohu modlit kdykoliv a kdekoliv, aniž by musel někoho 
napodobovat.

Nejčastější námitky proti evangeliu

Cíl 7: Udělat stručný přehled nejčastějších námitek 
proti evangeliu.

Někteří lidé nemají zájem o přijetí Krista, protože mají 
k evangelizačnímu poselství otázky nebo námitky. Zde je 
několik příkladů: 

• Někdo si myslí, že půjde do nebe za svoje dobré skutky. 
Věří, že pokud udělal dostatek dobrých věcí během svého 
života, tím se vyruší veškeré špatné věci, kterých se 
dopustil. 
Nicméně Efezským 2, 8–9 říká: „Neboť jste zachráněni 
milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží 
dar;  není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.“ 
Když se bavíme s lidmi takovéhoto přesvědčení, můžeme 
jim položit následující otázky: Jak dobrý bys musel být, 
aby tě dokonalý a svatý Bůh nechat jít do nebe? Je 
možné, abys byl tak dobrý? Vysvětli mu, že pokud by se 
dal získat přístup do nebe jinými prostředky, Bůh by 
nikdy nenechal ukřižovat svého Syna Ježíše Krista!

• Jiní lidé věří, že milující Bůh nikdy nikoho do pekla 
nepošle – tudíž každý bude zachráněn a půjde do nebe. 
Na konto těch, kdo si to myslí, prohlásil sám Ježíš: „Kdo 
v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, 
protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího“ (Jan 3, 
18).  Takových lidí se zeptej, jestli opravdu věří, že 
nestoudní vrazi, pedofilové nebo diktátoři jako Adolf 
Hitler budou spaseni. Pokud řeknou ne, poukaž na to, že 
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ve skutečnosti nevěří, že všichni budou spaseni. Pokud 
odpoví ano, zeptej se jich, jestli by s takovými lidmi 
chtěli trávit věčnost.

• Další věří, že není možné vědět, jestli se do nebe vůbec 
dostaneme. Bible o těchto lidech říká: „Jsme-li však děti, 
jsme i dědicové – dědicové Boží a spoludědicové 
Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom 
spolu s ním byli také oslaveni“ (Římanům 8, 17). „Skrze 
něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu 
slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu“            
(1. Petrova 1, 21).

• Pak jsou ti, kteří věří, že není nutné být spasen, protože 
nevěří v život po smrti. Podíváme-li se na to do Bible, 
najedeme: „Lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude 
soud“ (Židům 9, 27). Nevěřit ve věčnost neznamená, že 
tím přestane existovat! A to o nic víc, než že by nevěřit v 
existenci elektřiny znamenalo ji zbavit proudu, když 
přijdeme do kontaktu s odhaleným drátem. 

Získávání druhých pro Krista

Cíl 8: Navrhnout strategii pro získávání druhých pro  
Krista.

Je pár věcí, které bys měl mít na paměti, pokud přemýšlíš o 
tom, jak vést lidi k Pánu:

Vztahy
Většina lidí přijde ke Kristu na základě podpory a vlivu 

přátel či rodinného příslušníka. Ty, které chceš zasáhnout 
evangeliem, budou citlivější, pokud tě už znají a důvěřují ti 
jako příteli. Hledej proto způsoby, jak vybudovat a posílit 
vztahy s těmi, které bys rád vedl ke Kristu. 
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Společné zájmy
Když Ježíš mluvil s ženou u studny v Janovi 4, začal 

něčím, co ji zajímalo – vodou. Od tohoto bodu ji vedl 
k poznání sebe jako Boha a Mesiáše. Stejný princip bude platit 
ve tvém úsilí vést lidi ke Kristu. Ti, se kterými máš společné 
zájmy, budou pravděpodobně poslouchat, když jim budeš říkat 
o Pánu; oproti těm, se kterými toho nemáš moc společného. 
Požádej Ducha svatého, aby ti pomohl objevit tyto vztyčné 
body společného zájmu, ze kterých můžeš volně přejít na 
rozhovor o Pánu. 

Změny a krize
Lidé jsou občas vnímavější na evangelium, když procházejí 

velkými životními zvraty jako je stěhování do nového města, 
změna zaměstnání, svatba, narození dětí atd. Další období 
větší přístupnosti je, když prožívají krizi nebo mají zvláštní 
nouzi jako např. nečekané úmrtí, nemoc nebo zranění, ztrátu 
zaměstnání, rozvod, finanční potíže. I když samozřejmě 
nechceš neoprávněně těžit z jejich těžkostí, je to dobrý 
okamžik jim nabídnout duchovní pomoc a útěchu, která může 
vést k příležitosti sdílet s nimi Krista. 

Okolnosti
Přemýšlej o situaci, ve které budeš s lidmi, které chceš 

získat pro Krista. Jaká konverzační témata asi pravděpodobně 
vyvstanou? S jakými společnými zájmy bys mohl začít? Jaké 
mají právě potřeby? Požádej Pána, aby tě upozornil na 
příležitosti sdílet evangelium a také, aby připravil půdu 
k přijetí semínka poselství spásy. 

Učednictví
Nejlepší čas začít vést nově obráceného člověka je 

bezprostředně po té, co přijmul Krista do svého života. Tento 
proces můžeš začít tím, že:
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1) jim pomůžeš pochopit, že se potřebují denně modlit. 
2) jim pomůžeš začít číst Bibli. Navrhni jim, aby začali 

jedním z evangelií – asi Markem. 
3) někomu řekneš, co se s nimi stalo. Je možné jim 

domluvit schůzku s někým, kdo z toho bude mít radost a bude 
je podporovat v jejich nově nalezené víře. A to dřív, než to 
řeknou někomu, kdo to chápat nebude…

Týmová práce a proces
Evangelizace je přirozený proces a ne jen úsilí či 

zodpovědnost jedné osoby. V 1. Korintským 3, 6–7 píše 
Pavel o tomto sledu: „Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale 

Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, 
nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst.“ Není to ani 
tvoje zaměstnání, ani na to nemáš schopnosti, abys někoho 
zachránil. To může udělat jen Bůh. Takže se nenech odradit, 
pokud se všechno nedaří dle toho, jak je tu popsáno. 

Udělej si seznam těch, které chceš evangeliem 
zasáhnout 

Máš šanci mít úspěch, pokud své evangelizační úsilí 
zaměříš na skupinu konkrétních lidí. Kromě toho tu asi budou 
někteří lidé, které asi toužíš obzvlášť vidět přijít ke Kristu jako 
např. členy tvé rodiny a blízké přátele. Tyto pro tebe 
výjimečné osoby napiš na začátek svého seznamu. Můžeš do 
něj zahrnout nějaké osoby, se kterými spolupracuješ či se kvůli 
práci setkáváš, sousedy, náhodné známé a spolužáky. Když 
budeš psát svůj seznam, poznač si u každého vaše společné 
zájmy. Začni se vroucně modlit za každou osobu z tvého 
seznamu a žádej Boha, aby jim otevřel srdce na pravdu 
evangelia a dal ti moudrost a odvahu ji s nimi sdílet. 
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Závěr
Zatímco budeš aktivně sdílet svou víru, budeš zažívat 

hlubokou radost. Budeš nepochybně také čas od času čelit 
odmítnutí nebo nadávkám některých lidí. Tehdy pamatuj, že 
neodmítají v prvé řadě tebe jako osobu, ale evangelium. 
Nicméně budeš-li horlivý, Bůh ti dá zakusit úspěch a nakonec 
někdo odevzdá své srdce Kristu. A to stojí za všechno tvé úsilí 
a oběti! Neboj se dát vědět, že osoba, jíž jsi svědčil, přijala 
Krista, a to svému pastorovu, duchovnímu vedoucímu nebo 
eventuálně svým přátelům z Global University. Budeme se 
radovat spolu s tebou!

BIBLICKÉ VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Izajáš 59, 2
Jan 3, 16
Jan 10, 10
Římanům 3, 23
Římanům 6, 23
Římanům 10, 9–10
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KONTROLNÍ TEST
 Po prostudování této lekce si, prosím, pečlivě přečtěte 

každou kontrolní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. 
Pokud není uvedeno jinak, každá otázka má pouze jednu 
správnou odpověď. 
1. V nejjednodušší definici je evangelista někdo, kdo…
a) cestuje od církve k církvi a pořádá speciální bohoslužby. 
b) zasvětí svůj život hlásání evangelia ztraceným.
c) chodí dům od domu a sdílí se o víře. 

2. Zatímco někteří věřící mají dar evangelizace dle
Skutků 1, 8, my všichni jsme povolaní být Kristovými…

a) svědky.
b) obhájci.
c) přáteli.

3. Jaký termín není použit k vyjádření duchovního stavu 
ztracených? 

a) Ztracené ovce.
b) Otroci hříchu.
c) Živi v Kristu.

4. Jakýkoliv plán sdílení evangelizačního poselství musí 
zahrnovat skutečnost, že…

a) Bůh nás miluje a nachystal vše, abychom mohli být spaseni 
skrze Krista. 

b) se můžeme dostat do nebe za dobré skutky. 
c) každý bude nakonec spasen. 

5. Důvodem sepsání tvého osobního svědectví je…
a) předvést své slohové dovednosti. 
b) říct lépe svůj příběh.
c) podrobně vylíčit svůj život v hříchu a zavzpomínat si na tyto 

staré dobré časy. 
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6. Urči dvě role Ducha svatého v evangelizaci. 
a) Duch svatý nás usvědčuje z hříchu. 
b) On nás znovuoživuje a obnovuje.
c) Dává nám pochopit poslední soud hříšníků. 

7. Dobrý způsob, jak reagovat na lidi, kteří zpochybňují 
evangelium, je…

a) s láskou je vyučovat o Kristově poselství. 
b) přít se s nimi o názorech na život. 
c) se s nimi hned zpočátku vůbec nedávat do rozhovoru. 

8. Většina přichází ke Kristu díky…
a) evangelizačním kampaním.
b) podpoře a vlivu přítele či rodinného příslušníka. 
c) čtením evangelizačních traktátů.

9. Nejlepší okamžik začít vést nového věřícího je … 
a) bezprostředně poté, co přijali Krista do svého života. 
b) po několika měsících následování Krista. 
c) když plně pochopí, co to znamená patřit Kristu. 

10. Budeš pravděpodobně úspěšnější ve vedení lidí ke Kristu, 
pokud… 

a) budeš nutit poselství Kristu každému, koho znáš. 
b) si počkáš na příhodnou situaci – když bude člověk prožívat 

zármutek nebo potíže. 
c) zaměříš své úsilí na seznam konkrétních lidí. 
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ŘEŠENÍ
Poznámka: Pokud jsi odpověděl na otázky nesprávně, 

správné odpovědi najdeš v odpovídajícím Cíli lekce, na který 
odkazuje druhé číslo v závorce. 

1. b (3.1)
2. a (3.2)
3. c (3.3)
4. a (3.4)
5. b (3.5)
6. a b (3.6)
7. a (3.7)
8. b (3.8)
9. a (3.8)
10. c (3.8)

O AUTOROVI
Ron Held v současné době slouží jako oblastní tajemník

 Assemblies of God (letniční denominace v USA podobně jako 
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v Racine Assembly of  God v Racine ve Wisconsinu. Nad 
rámec pastorských povinností byl ředitelem odboru Národní 
nedělní školy Assemblies of God ve Spojených státech.
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