
 

 

 

Lekce 4: Před kurzem 

 

Než kurz začne, měli byste udělat celou řadu věcí: 

 

POZVĚTE LIDI! 

 

Pozvěte lidi na akce organizované vaším církevním společenstvím, během nichž je řečník 

pozve i na Objevování křesťanství. 

 

Může být také vhodné pozvat lidi přímo na kurz a říct jim, že budou moci klást jakékoli otázky 

a že se nebudou muset modlit, zpívat nebo číst nahlas. 

 

Když budete lidi zvát na akce nebo na Objevování křesťanství, je důležité jim říct narovinu, co 

se tam bude dít a kdo tam bude. 

 

Zatímco někteří lidé odpoví kladně už na první pozvání, jiným může trvat několik měsíců nebo 

dokonce let, než se k tomuto bodu propracují. Nenechte se odradit, když lidé pozvání 

nepřijmou ihned. 

 

SEZNAMTE SE S MARKOVÝM EVANGELIEM, PŘÍRUČKOU PRO ÚČASTNÍKY/ VEDOUCÍ A VIDEI 

KE KURZU 

 

Přečtěte si Markovo evangelium alespoň třikrát. Seznamte se s příručkou, kterou budou 

účastníci používat, a s přílohou k otázkám v Příručce pro vedoucí.  

 

Když se budete připravovat, dělejte si poznámky ve vaší Příručce pro účastníky. Potom budete 

moct používat tuto příručku při vedení diskuzí, aniž byste se museli stále odvolávat na Příručku 

vedoucího. Když se důkladně připravíte na biblická studia, která tvoří Objevování křesťanství, 

budete při vedení cítit mnohem větší sebedůvěru. 

 



 

Jak účastníci kurzu budou pročítat evangelium podle Marka, budete muset být připraveni 

zodpovědet jakékoli otázky k textu. Na konci vaší Příručky pro vedoucí je příloha, která vám 

s tímto pomůže.  

 

Pokud používáte videa ke kurzu Objevování křesťanství, podívejte se na každé z nich 

několikrát. To vám pomůže se dostatečně seznámit s materiály k dispozici a také se k nim 

v průběhu kurzu vracet.  

 

SEZNAMTE SE S DALŠÍMI VEDOUCÍMI 

 

Nezáleží jen na tom, aby lidem bylo evangelium jasně vysvětleno, ale také na tom, aby jej 

viděli zobrazeno v životech věřících. Jako tým se budete společně modlit, studovat a vyučovat 

účastníky, a proto je důležité, abyste se navzájem poznali a modlili se za sebe navzájem ještě 

před začátkem kurzu. Vaše jednota a láska jednoho k druhému bude přesvědčivým důkazem 

o pravdě evangelia. 

 

PŘIPRAVTE SI SVÉ SVĚDECTVÍ 

 

„Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale 

čiňte to s tichostí a s uctivostí…“ (1. Petrův 3,15-16) 

 

Svědectví je vyprávěním o tom, co Bůh udělal ve vašem životě. Každý, kdo se znovuzrodil a 

stává se stále podobnějším Kristu, má jedinečné, zajímavé a působivé svědectví, bez ohledu 

na to, zda se jeví jako spektakulární, nebo ne. 

 

V určitém okamžiku kurzu můžete mít pocit, že je vhodné říct účastníkům vaše svědectví. 

Často se vás někdo přímo zeptá, jak jste se stali křesťany, takže musíte mít připravenou 

odpověď.  

 

Při přípravě svědectví vám mohou pomoci následující rady: 

 

 

 



 

• Buďte upřímní, osobní, mluvte zajímavě 

 

Tip: Vaše první věta by měla způsobit, že lidé zpozorní a začnou poslouchat. Cokoli příliš 

obecného, například: „No, vyrostl jsem ve věřící rodině…“ může vést k tomu, že lidé 

okamžitě „vypnou“. 

 

• Buďte struční 

 

Tip: Cokoli delšího než tři minuty může být pro pozornost lidí příliš velkou zátěží. Pokud 

budou chtít vědět víc, mohou se zeptat. 

 

• Ukazujte stále ke Kristu, ne na sebe 

 

Tip: Vaše svědectví je skvělou příležitostí k tomu, abyste lidem řekli evangelium. Vždy 

uveďte, čemu věříte, i to, jak jste k tomuto přesvědčení došli. Obecně řečeno, snažte se 

vysvětlit, proč si myslíte, že je Ježíš Bohem, jaký vliv má jeho smrt na vás osobně a jaké 

změny to ve vašem životě způsobilo. 

 

➢ Připravte si svědectví. Doporučujeme, abyste ho vyprávěli ostatním vedoucím a požádali je 

o zpětnou vazbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIPRAVTE SE NA TĚŽKÉ OTÁZKY 

 

Přílohy na konci Příručky pro vedoucí vám pomohou připravit se na nejčastější otázky, které 

mohou lidé položit ohledně samotného křesťanství i ohledně Markova evangelia. 

 

MODLETE SE 

 

• Aby lidé, které pozvete vy i ostatní, přišli na kurz. 

• Aby vám Bůh umožnil dobře se připravit. 

• Za logistiku a organizaci kurzu. 

• Za dobré vztahy s dalšími vedoucími a účastníky. 

• Aby vás Bůh vybavil ke svědomitému vedení. 

• Aby Bůh otevíral slepé oči lidí, kteří přijdou. 

 

➢ Udělejte si čas a modlete se za sebe a další vedoucí. 


