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LEKCE 1

DOBRÁ ZPRÁVA

  Uvítejte účastníky na kurzu Objevování křesťanství a představte se. Pak 

by se měli navzájem představit i ostatní. Snažte se zapamatovat si jména, 

abyste byli připraveni na příští týden.

  Nabídněte stručný úvod. Pokud budete mít více než jednu diskusní 

skupinu, bude lepší, když si to vezme na starosti hlavní vedoucí kurzu 

nebo člověk, který bude mít na starosti „živé“ přednášky, a to ještě 

v době, kdy bude celá skupina pohromadě. (Dále uvedené znění je jen 

obecná pomůcka.) 

Na začátku kurzu vás chci ujistit: 

  Nebudeme vás žádat, abyste četli nahlas, modlili se, zpívali nebo dělali 
cokoli, co by vám nemuselo být příjemné. 

  Nebudeme si zapisovat vaše telefonní číslo a nebudeme vás obtěžovat. 
Pokud se rozhodnete, že už příště nepřijdete, budeme rádi, že jste si 
udělali čas a přišli dnes. 

  Můžete se ptát, na co chcete, anebo můžete jen sedět a poslouchat. 

V průběhu následujících sedmi setkání se budeme zabývat třemi otázkami, 
které jdou přímo k jádru křesťanství: Kdo je Ježíš? Čeho dosáhl? Jak bychom 
na to měli reagovat my?

Chceme také odpovědět na jakékoli otázky, které jsou pro vás důležité. Kromě 
času pro diskusi ve skupinách budeme také k dispozici na konci večera, abyste 
si s námi mohli popovídat.
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Chceme vám dát příležitost setkat se se skutečným Ježíšem. Proto budeme 
probírat jednu knihu Bible, Markovo evangelium.

Chceme, abyste si fakta ověřili sami. Proto máme připravený i plán čtení, který 
vás provede Markovým evangeliem po zvládnutelných částech, abyste si mohli 
sami prostudovat důkazní materiál.

Klidně si pište poznámky a otázky, které vás napadnou při poslechu videa 
nebo přednášky. V Příručce je na ně místo.

Dejte každému účastníkovi Markovo evangelium nebo Bibli a Příručku  
 pro účastníky.  
 Požádejte skupinu, aby si nalistovala Lekci 1 na straně 7 Příručky.

 Vysvětlete čtyři části Příručky pro účastníky: 

K zamyšlení = budeme společně číst Bibli a diskutovat o tom, co jsme četli 
(v Lekci 1 to je jinak).
Poslouchejte = poslechneme si přednášku týkající se Bible nebo se 
podíváme na video; je možné dělat si poznámky do přehledu přednášky 
v Příručce.
Diskuse = budeme diskutovat o různých bodech z přednášky.
Samostatné studium = budete si moci přečíst několik kapitol z Markova 
evangelia sami. Během další lekce pak můžete položit jakékoli otázky, 
které vás napadnou.

 Ukažte skupině, kde najdou Marka ve své Bibli (pokud používáte celou 
Bibli) a jak funguje dělení na verše a kapitoly, např. Marek 1,1 – 3,6. Můžete 
také vysvětlit, že Marek svou knihu na kapitoly a verše nerozdělil, ale toto 
dělení bylo přidáno později, aby se nám v ní lépe orientovalo. 
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K ZAMYŠLENÍ

Položte skupině následující otázky. První není uvedena v Příručce.

Jak se jmenujete a co vás přivedlo na kurz Objevování křesťanství? 

Tato otázka má účastníkům pomoci seznámit se. Vám to pomůže začít chápat, 
proč přišli na kurz.

Požádejte skupinu, aby si nalistovali otázku na straně 7 Příručky.

Jakou nejlepší zprávu jsi kdy slyšel?

Tato otázka má „prolomit ledy“ a uvádí také téma „dobré zprávy“ před před-
náškou/videem.

POSLOUCHEJTE 

  (Strana 8 Příručky pro účastníky.) Povzbuďte účastníky, aby si psali 
poznámky a otázky, které je napadnou, když budou poslouchat  
přednášku nebo se dívat na video. V Příručce je místo na poznámky.

„Počátek evangelia Ježíše Krista…“  

(Marek 1,1)

  Když vidíme řád a krásu světa a lidského těla, musíme si položit otázku: 
Vzniklo to všechno jen náhodou? Nebo to někdo stvořil?
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  Bible říká, že Bůh je tím, kdo stvořil vesmír, v němž žijeme, i těla, která 
obýváme. Jak ho tedy můžeme poznat?

  To, jaký je Bůh, můžeme poznat, když se podíváme na Ježíše Krista.

  Křesťanství je o Kristu – tento titul znamená „Boží vyvolený král“.

  Křesťanství je „evangelium“ – dobrá zpráva – o Ježíši Kristu.

  Když byl Ježíš pokřtěn, Bůh Otec vyhlásil: „Ty jsi můj Syn.“

  Bůh se zjevil v lidských dějinách skrze Ježíše Krista. Když se díváme na 
Ježíše, všechny dohady o Bohu končí.

  Poznámka: V kurzu Objevování křesťanství vycházíme z Českého 
ekumenického překladu.

DISKUSE 

(Strana 9 Příručky pro účastníky.) Zeptejte se skupiny, jestli je  
 v přednášce nebo videu něco obzvlášť zaujalo. Účastníkům to pomůže   
 odpovědět konkrétně na to, co slyšeli, než přejdou k otázkám pro  
 skupinovou diskusi.

1. Je něco, co vás na Ježíši zaujalo nebo k čemu máte otázky?

Odpověď na tuto otázku vám pomůže udělat si představu o účastnících a je-
jich současných představách o Ježíši. Nemusíte komentovat nic z  toho, co 
lidé řekli. Bude spousta času na to, aby se účastníci během sedmi lekcí kurzu 
zamysleli nad svými názory. Pokud ovšem víte, že se o něčem bude mluvit 
v některé z dalších lekcí, řekněte skupině, že právě o tom bude v kurzu řeč.
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2. Máte chuť přečíst si Markovo evangelium?

Porozuměli účastníci na základě přednášky, že křesťanství je o Ježíši Kristu a že 
nám Marek vypráví „dobrou zprávu“ o Ježíši? To znamená, že čtení Markova 
evangelia je skvělý způsob, jak se dozvědět více o křesťanství. 

Někteří členové skupiny si nebudou jisti, zda dokážou přečíst celou knihu 
Bible. Ujistěte je, že jim rádi pomůžete s jakýmikoli otázkami, které ke čtené-
mu materiálu budou mít.

3.  Kdybyste mohli Bohu položit jednu otázku a věděli, že vám odpoví, na 

co byste se zeptali?

Požádejte skupinu, aby řekli svou odpověď, pokud budou chtít. Poznamenejte 
si, co říkali, abyste mohli na jejich otázky během kurzu reagovat.

Pozorně naslouchejte všem odpovědím a ujistěte skupinu, že bude možné se 
během kurzu k  jejich odpovědím vrátit. (Na některé otázky odpoví biblické 
studium a přednášky nebo videa a některé – jako otázky ohledně utrpení – 
bude lepší probrat po přednášce o hříchu nebo kříži.) Viz str. 121, kde najdete 
doporučení k odpovědím na časté otázky.

Skupině můžete položit doplňkovou otázku:

Zamyslete se nad Bohem, kterému kladete tuto otázku. Jaký je tento Bůh?

Tato otázka vám pomůže udělat si představu o tom, jak si lidé v  tuto chvíli 
představují Boha. Na některé z  jejich odpovědí se můžete odkázat později 
během kurzu, když se bude Boží charakter více ukazovat prostřednictvím jeho 
Syna, Ježíše.
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SAMOSTATNÉ STUDIUM

 (Strana 10 Příručky pro účastníky.) Vysvětlete lidem, že v Příručce najdou 
část nazvanou Samostatné studium, které by si měli projít před další 
lekcí. 
 
 Pokud budete mít čas, ukažte skupině, jak realizovat osobní plán čtení 
tím, že s nimi zodpovíte 1. otázku. Tím povzbudíte všechny, kteří si 
nejsou jisti, zda dokážou takto studovat Bibli, a zkrátí to také množství 
času, které budou potřebovat pro studium během prvního týdne.

Přečtěte Marka 1,1-20.

1.  Slovo „evangelium“ znamená „dobrá zpráva“. Marek začíná svou dobrou 

zprávu tím, že zmiňuje tři vyjádření na téma Ježíše:

a) vyjádření starozákonních proroků – poslů (Marek 1,2-3),

b) vyjádření Jana Křtitele (Marek 1,7),

c) vyjádření samotného Boha (Marek 1,11).

Co se z každého z nich dovídáme o Ježíši? 

a)  Starozákonní proroci ukazovali na Ježíše jako Pána. Mluvili o někom, kdo 
přijde před Pánem a připraví mu cestu.

b)  Jan Křtitel, sám velký prorok, řekl, že Ježíš je „mocnější“ než on.
c)  Bůh Otec označil Ježíše za svého vlastního Syna, kterého miluje a kterého 

si vyvolil.

Přečtěte Marka 1,21 – 2,17.
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2.  V 1. a 2. kapitole Ježíš ukazuje, že má pravomoc v různých situacích. 

(Viz Marek 1,16-20.21-22.23-28.40-45; 2,1-12.) Když Ježíš mluví nebo 

jedná, co se děje?

  Volá lidi, kteří okamžitě zanechají všeho, co dělají, a jdou za ním (Marek 
1,16-20).

  Lidé žasnou, protože Ježíš učí s  autoritou, a ne jako jejich náboženští 
vůdcové (Marek 1,21-22).

 Vyhání zlé duchy (Marek 1,23-28).

 Uzdravuje nemoci, dokonce i ty nejtěžší (Marek 1,29-34.40-45).

 Odpouští hříchy (Marek 2,1-12).

Přečtěte Marka 2,18 – 3,6.

3.  Už v této rané fázi vyvolával Ježíš rozporuplné reakce. Někteří lidé 

byli udiveni, zatímco jiní se zlobili. Jaký dojem z Ježíše máte zatím vy? 

Markovým záměrem při psaní první části evangelia bylo položit tuto otázku: 
„Kdo je Ježíš?“ 3. otázka má povzbudit účastníky, aby se zamysleli, co se 
dozvěděli o Ježíšově totožnosti.

Máte k Markovi 1,1 – 3,6 další otázky?

Na začátku další lekce se účastníků zeptáte, zda mají nějaké otázky k té části 
Marka, kterou četli doma. Pomůcku k odpovědím na těžké otázky z Markova 
evangelia najdete v příloze na straně 113.
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