
 

  

 

 

Lekce 5: Během kurzu 

 

První dvě kapitoly 1. listu Tesalonickým nám dávají nahlédnout na to, jak Pavel – a jiní lidé 

spolu s ním – hlásali evangelium. Jsou užitečným průvodcem při snaze říct evangelium lidem, 

kteří se účastní kurzu. 

 

➢ Přečtěte si 1. Tesalonickým, kapitoly 1-2. 

 

Během kurzu doufáme – stejně jako Pavel, když kázal –, že lidé pochopí, že potřebují záchranu, 

a obrátí se, aby „sloužili Bohu živému a skutečnému“ (1. Tesalonickým 1,9). 

 

K tomu slouží jednotlivé části večera a všechny jsou důležité: 

  

Příklad harmonogramu večerního setkání 

 

18:30 hod   Modlitební setkání vedoucích 

19:00 hod   Účastníci přicházejí na večeři 

19:45 hod   SKUPINOVÁ DISKUSE 1 (studium Bible) 

20:05 hod   Přednáška / DVD 

20:30 hod   SKUPINOVÁ DISKUSE 2 

21:00 hod   Zakončení večera, osobní setkání 

 

Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační. Některá setkání mohou  

být kratší nebo delší, podle vaší konkrétní situace. 

 

 

18:30 hod – MODLITEBNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH 

 

Kterýkoli týden se může stát, že vy i ostatní vedoucí přijdete po náročném dni v práci nebo 

doma. Mnoho vedoucích zjišťuje, že když se snaží Bohu věrně sloužit, ocitají se v centru 



 

  

duchovního útoku. Je proto důležité, abyste večer zahájili tím, že si navzájem vyjádříte 

podporu v modlitbě. Můžete si také přečíst několik veršů z Bible. Je také důležité modlit se 

za účastníky. Modlete se, aby k nim evangelium „nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha 

svatého a v přesvědčivé plnosti“ (1. Tesalonickým 1,5). 

 

19:00 hod – ÚČASTNÍCI PŘICHÁZEJÍ NA VEČEŘI 

 

Po společné modlitbě vedoucích budete připraveni přivítat účastníky, kteří se začnou scházet 

na večeři. Je důležité, abyste si během prvního týdne zapamatovali jejich jména. Když druhý 

týden vedoucí účastníka uvítá jménem, bude to pro něj hodně znamenat. 

 

Pavel napsal: „Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, 

ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!“ (1. Tesalonickým 2,8). Během večeře je důležité 

podělit se s účastníky o zážitky ze života. Chceme, aby se setkali s důvěryhodnými, otevřenými 

křesťany s upřímným zájmem o ně. 

 

Snažte se během této doby vyhnout složitým teologickým diskusím. Účelem této doby je 

mluvit o životě, ne o náročných duchovních otázkách. Chceme, aby se lidé dokázali uvolnit, a 

hlavně aby si uvědomili, že máme zájem o každý aspekt jejich života a o to, aby se jim v něm 

dařilo, nejen o jejich duchovní stav. Zjistěte, jaké mají koníčky, jakou práci dělají, něco 

o rodině, dovolené, vzdělání a zájmech. 

 

19:45 hod – SKUPINOVÁ DISKUSE 1 (STUDIUM BIBLE) 

 

Tato diskuse má dvě složky: 

 

Za prvé, skupina má prodiskutovat jakékoli otázky, které se objevily na základě DOMÁCÍHO 

STUDIA (k němuž patří úkol přečíst si několik kapitol z Bible a odpovědět na otázky 

z předchozího týdne). 

 

Za druhé, skupina bude společně studovat biblický text. 

 

Je pravděpodobné, že ne všichni lidé měli možnost si DOMÁCÍ STUDIUM připravit, je proto 



 

  

důležité, abyste v nikom nevyvolávali trapný pocit. Pokud se nikdo nechce na nic zeptat nebo 

něco probrat, přejděte k biblickému textu pro daný týden. 

 

Nám křesťanům bylo svěřeno evangelium, a to znamená, že ho musíme jasně sdělovat. 

Nesdělujeme své vlastní názory a nechceme ani nikoho „oblbnout“, aby se stal křesťanem. 

Chceme, aby se účastníci byli schopni rozhodnout ohledně Krista na základě solidních 

informací. „Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme 

podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium…“ (1. Tesalonickým 2,3-4) 

 

Během SKUPINOVÉ DISKUSE 1 můžete slyšet odpovědi, které se blíží odpovědi na otázku, ale 

nejsou úplné nebo přesné. Snažte se vést účastníky od těchto částečných odpovědí k lepší, 

bibličtější odpovědi.  

 

• Mějte v hlavě připravené další otázky, kterými byste mohli rozvinout původní odpověď, 

například: „Co tím máš na mysli?“, „Co si myslíte vy ostatní?“, „Kde je to v textu napsáno?“ 

 

• Když někdo odpoví nesprávně, můžete být v pokušení ho ihned opravit. Místo toho se ale 

snažte diskusi otevřít tím, že se zeptáte ostatních, co si myslí, například: „Souhlasíte 

s Janou?“ 

 

• Pokud si myslíte, že určitá nesprávná odpověď by skupinku příliš odvedla od tématu, 

nebojte se ji opravit sami, ale s velkou dávkou milosti, například: „Díky, Honzo, to je 

zajímavá myšlenka, ale nemyslím, že tímto textem bylo míněno zrovna tohle.“ 

 

Někdy se stává, že překážkou v dobré diskusi jsou samotné osobnosti přítomných: 

 

• Mlčenlivý člověk – nikdy nepřispívá k diskusi. Takovému člověku nejlépe pomůžete tím, že 

vyzvete lidi, aby se nad některými otázkami zamysleli ve dvojicích nebo trojicích a pak své 

postřehy sdělili ostatním. 

 

• Upovídaný člověk – rád si dělá monopol na diskusi. V závislosti na tom, jak dobře ho znáte, 

můžete skupinu buď rozdělit na menší skupinky, aby se ke slovu dostali i ostatní, nebo si 

s upovídaným člověkem taktně promluvte o samotě (například: „Tome, děkuji za všechno, 



 

  

co nám říkáš, ale uvažuji o tom, že bys mi mohl pomoci zapojit do diskuse i ty méně výřečné 

účastníky.“). 

 

• Oponent – napadá odpovědi, které dávají všichni ostatní. Nejlepší je vzít si ho na konci 

večera stranou a vyslechnout si jakékoli konkrétní námitky nebo otázky, které ho trápí. 

Pokud problém přetrvá, může být vhodné takového člověka ze skupiny vyčlenit 

a navrhnout mu, že se s ním raději sejdete soukromě jindy.  

 

• Všeználek – okamžitě odpovídá na každou otázku a tím brání skupině v rozvoji. Tuto situaci 

nejlépe vyřešíte tím, že položíte další otázky, které pomohou v diskusi, například: 

„Souhlasíte s Martinem?“ 

 

• Člověk, který diskusi neustále odvádí jinam – velice rád odbíhá od tématu a mluví o něčem 

úplně jiném. Je možné, že nově uvedenému tématu by se chtěla věnovat celá skupina, ale 

pokud ne, taktně navrhněte, že by bylo asi lepší probrat to důkladně na konci večera. 

 

20:05 hod – PŘEDNÁŠKA / DVD 

 

V tomto bodě večera vedoucí uvede přednášku (nebo pustí DVD). 

 

Pokud jste přednášku slyšeli nebo viděli DVD už dříve, můžete být v pokušení mentálně 

„vypnout“ a přestat poslouchat. Pamatujte ale na to, že když nebudete poslouchat vy, 

nebudou poslouchat ani účastníci. 

 

20:30 hod – SKUPINOVÁ DISKUSE 2 

 

Při společném studiu a zkoumání pravd, které jste slyšeli, používejte otázky, které budou 

povzbuzovat k diskusi. 

 

Účastníci předtím poměrně dlouho poslouchali, a tak je důležité, aby měli pocit, že teď mohou 

otevřeně mluvit. Ačkoli budete mít i možnost učit, hlavním úkolem vedoucího v této 

skupinové diskusi je naslouchat a dohlížet na to, aby všichni mohli do diskuse přispět. „Byli 

jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti.“ (1. Tesalonickým 2,7). 



 

  

 

• Vedoucí by měli dbát na to, aby nemluvili hned jeden po druhém. 

 

• Může být na místě přesunout část diskuse z 1. skupinové diskuse do druhé, pokud jste 

nestihli důkladně probrat nějaké důležité téma. 

     

• Buďte zdvořilí a laskaví, pokud se diskuse rozhoří, buďte usmiřovateli a snažte se ji zklidnit. 

 

• Pokud se některá otázka setká s tichem, nesnažte se příliš rychle zasahovat. Dejte lidem 

čas přemýšlet. 

 

• Za určitých okolností může být vhodné položit určitou otázku přímo konkrétnímu 

účastníkovi, abyste rozproudili diskusi (například: „Co si o tom myslíš ty, Stando?“). 

 

• Pokud diskusi ovládne jeden člověk a jeho téma, slušně mu navrhněte, že si o této otázce 

popovídáte na konci setkání. 

 

• Nezapomínejte, že při rozvíjení a moderování diskuse jsou velice důležité tón vašeho hlasu 

a neverbální komunikace. 

 

• Veďte poctivě a upřímně. Nebudete schopni odpovědět na všechny otázky, které vám lidé 

položí, a tak se nesnažte předstírat, že znáte všechny odpovědi. Na některé otázky bude 

snadné odpovědět, na jiné bude odpověď těžší. Pokud odpověď neznáte, přiznejte to – 

snažte se ale odpověď zjistit do dalšího týdne. 

 

21:00 hod – ZAKONČENÍ VEČERA, OSOBNÍ SETKÁNÍ 

 

Vedoucí kurzu večer formálně zakončí a požádá účastníky, aby si do příštího týdne prošli a 

prostudovali DOMÁCÍ STUDIUM ve své příručce. Řekněte jim, že klidně mohou zůstat déle, 

pokud si chtějí popovídat, ale jasně řekněte, že mohou odejít ve 21 hodin, jak jim bylo slíbeno. 

Je to další způsob, jak si získat důvěru lidí. 

 



 

  

V tomto bodě obvykle dochází k nejlepším diskusím, protože máte čas na osobní rozhovor 

s účastníky. „Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a 

zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.“ 

(1. Tesalonickým 2,11-12) 

 

 

 



 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

18:30 hod 

Modlitební setkání 

vedoucích 

 

 

Modlete se, aby 

evangelium 

k účastníkům „nepřišlo 

pouze v slovech, ale 

v moci Ducha svatého 

a v přesvědčivé 

plnosti“. 

 

 

 

 

1. Tesalonickým 1,5 

19:00 hod 

Účastníci přicházejí na 

večeři 

 

 

„Tolik jsme po vás 

toužili, že jsme vám 

chtěli odevzdat nejen 

evangelium Boží, ale i 

svůj život. Tak jste se 

nám stali drahými!“ 

 

 

 

 

1. Tesalonickým 2,8 

19:45 hod  

Skupinová diskuse 1 

(studium Bible) 

20:05 hod  

Přednáška / DVD 

 „Naše poselství 

nepochází z omylu ani 

z nekalých úmyslů, ani 

vás nechceme podvést. 

Bůh nás uznal za hodné 

svěřit nám 

evangelium…“  

 

 

 

 

1. Tesalonickým 2,3-4 

20:30 hod  

Skupinová diskuse 2  

  

 

 

 „Byli jste k nám velmi 

laskaví, jako když 

matka chová své děti.“ 

 

 

 

 

 

                               

1. Tesalonickým 2,7 

21:00 hod 

Zakončení večera, osobní 

setkání 

 

 

„Víte přece, že jsme 

každého z vás jako otec své 

děti napomínali, 

povzbuzovali a zapřísahali, 

abyste vedli život důstojný 

Boha, který vás povolal 

do slávy svého království.“ 

 

 

 

 

1.Tesalonickým 2,11-12 

 

To vše děláme v naději, že lidé pochopí, že potřebují záchranu a obrátí se, aby „sloužili Bohu živému a skutečnému“. 

1. Tesalonickým 1,9 


