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VÍTEJTE V KURZU

Kurz Objevování křesťanství seznamuje účastníky s Ježíšem a je plně založen 
na Markově evangeliu.

Lidé během sedmi setkání objeví Ježíšovu totožnost, poslání a povolání: kdo 
je, čeho dosáhl a jak mu máme odpovědět.

Co z křesťanství dělá „dobrou zprávu“? Je to poznání, že ačkoli jsme se vzbou-
řili proti Bohu a zasloužíme si jeho trest, Bůh nás miluje. Miluje nás mimo-
řádnou, drahou a sebeobětavou láskou, láskou, kterou kvůli nám dal najevo 
na jednom kopci za Jeruzalémem. Láskou, která nám umožňuje najít smíření 
s Bohem a věčně se radovat z jeho přítomnosti.

Kurz Objevování křesťanství od svého prvního vydání v roce 2001 oslovil již 
stovky tisíc lidí na celém světě a byl přeložen do více než třiceti jazyků.

Doufáme, že díky Boží milosti pomůže i vám.

Tým Christianity Explored, květen 2016
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ČÁST 1

JAK VÉST KURZ 
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ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ 

ZAČÍNÁME

Možnost říkat lidem o Ježíši Kristu je neobyčejná výsada a obrovská zodpo-
vědnost. Je to neobyčejná výsada, protože Všemohoucí Bůh nás považuje 
za hodné nazvat nás svými „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při hledání 
a záchraně ztracených. A je to obrovská zodpovědnost, protože můžeme být 
v pokušení předkládat lidem rozředěné evangelium, které nemá moc zachrá-
nit a je spíše opakem evangelia (Galatským 1,7). Evangelium je vždy potřeba 
vysvětlovat pečlivě, s modlitbou a věrně.

Kurz Objevování křesťanství byl vytvořen tak, aby evangelium samotné vyprá-
vělo evangelium: Během sedmi lekcí provede vaši skupinu Markovým evan-
geliem a umožní účastníkům zjistit, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamená 
ho následovat.

STRUKTURA KURZU 

Kde a kdy se budete scházet, bude záviset na vaší situaci. Mnoho kurzů se koná 
večer během týdne, po sedm týdnů. Den mimo město se koná v sobotu mezi 
lekcemi 6 a 7. Vaše konkrétní situace ale může být jiná.

Materiál ke kurzu je možné upravit tak, aby vyhovoval vaší situaci, včetně setkání 
ve dvou s kamarádem nebo sousedem. Přesto je užitečné scházet se co nejpravi-
delněji – proto prosím žádnou lekci nevynechávejte ani neměňte pořadí. (Materiál 
ke „dni mimo město“ využijte mezi lekcemi 6 a 7, i když nikam „neodjedete“.)
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LEKCE

K ZAMYŠLENÍ 

(BIBLICKÉ 

STUDIUM)

POSLOUCHEJTE 

(PŘEDNÁŠKA/

VIDEO)

DISKUSE
SAMOSTAT-

NÉ STUDIUM 
(DOMA)

TO
TO

Ž
N

O
ST

Lekce 1: Dobrá zpráva
Křesťanství je o Kristu.

Uvítání Dobrá zpráva Diskuse 
o přednáš-
ce nebo
videu

Marek 1,1 
– 3,6

TO
TO

Ž
N

O
ST

Lekce 2: Totožnost
Ježíš je Kristus (Boží jediný 
vyvolený Král) a Boží Syn.

Marek 4,35-41 Totožnost Diskuse 
o přednáš-
ce nebo
videu

Marek 3,7 
– 5,43

P
O

SL
Á

N
Í

Lekce 3: Hřích
Ježíš přišel, aby vyléčil 
problém našeho srdce – 
hřích.

Marek 2,1-12 Hřích Diskuse 
o přednáš-
ce nebo
videu

Marek 6,1 
– 8,29

P
O

SL
Á

N
Í

Lekce 4: Kříž
Ježíš zemřel, aby nás 
zachránil z hříchu tím, že 
na sebe vzal trest, který 
jsme si zasloužili my.

Marek 8,22-33 Kříž Diskuse 
o přednáš-
ce nebo
videu

Marek 8,30 
– 10,52

Následující tabulka ukazuje, jak je kurz vystavěn a jak spolu témata souvisejí.
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LEKCE

K ZAMYŠLENÍ 

(BIBLICKÉ  

STUDIUM)

POSLOUCHEJTE 

(PŘEDNÁŠKA/

VIDEO)

DISKUSE
SAMOSTAT-

NÉ STUDIUM 
(DOMA)

P
O

SL
Á

N
Í

Lekce 5: Vzkříšení 
Vzkříšení dokazuje, že 
Bůh přijal výkupné, které 
Ježíš zaplatil, že smrt byla 
poražena a že Ježíš se 
znovu vrátí, aby všechny 
soudil.

Marek 14,27-31 Vzkříšení Diskuse  
o přednáš-
ce nebo 
videu

Marek 11,1  
– 13,37

P
O

V
O

LÁ
N

Í

Lekce 6: Milost 
Ježíš zemřel, aby nás usmířil 
s Bohem, zachránil nás 
z hříchu tím, že na sebe vzal 
trest, který si zasloužíme 
my. To je milost – Boží 
nezasloužený dar pro nás.

Marek 10,13-16 Milost Diskuse   
o přednáš-
ce nebo 
videu

Marek 14,1  
– 16,8

P
O

V
O

LÁ
N

Í

Den mimo město  
1.  Rozsévač. Musíme Ježíši 

naslouchat a jednat podle 
toho, co slyšíme.

2.  Jakub a Jan. Následování 
Ježíše stojí na službě, ne 
postavení. Musíme prosit 
Ježíše o slitování, ne 
o odměnu.

3.  Král Herodes. Odmítnutí 
Ježíšova volání, 
abychom činili pokání 
a věřili, bude nakonec 
znamenat to, že nás 
odmítne Ježíš.

Marek 4,1-9 
a 13-20

Rozsévač

Jakub a Jan

Král Herodes

Diskuse  
o přednáš-
ce nebo 
videu

P
O

V
O

LÁ
N

Í

Lekce 7: Pojď zemřít 
Ježíšův následovník musí 
„zapřít sám sebe a vzít svůj 
kříž“. To, čeho se vzdáme, 
se však nedá srovnat s tím, 
co získáme.

Marek 1,14-15 Pojď zemřít Diskuse  
o přednáš-
ce nebo 
videu

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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Prvních pět týdnů se zaměřuje na to, kdo je Ježíš a čeho dosáhl – na jeho 
totožnost a poslání. Během posledních dvou setkání a dne mimo město je 
důraz položen na to, jak bychom měli Ježíši odpovědět – na jeho povolání. 
Účastníci se budou zabývat Ježíšovými slovy v Markovi 8,34: „Kdo chce jít se 
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“

STRUKTURA LEKCE 

Uvádíme možnou strukturu večerního setkání. V závislosti na konkrétních pod-
mínkách můžete samozřejmě změnit čas věnovaný jednotlivým částem nebo 
místo teplého jídla nabídnout kávu a zákusek. Stejně tak můžete kurz uspořá-
dat během dne, pokud se to lidem, které se snažíte oslovit, hodí víc.

18:30 – Modlitební setkání vedoucích
19:00 – Účastníci přicházejí na večeři
19:45 – K zamyšlení (biblické studium)
20:05 – Poslouchejte – přednáška/video
20:30 – Diskuse
21:00 – Zakončení večera, osobní setkání

 Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační. Některá setkání mohou 
být kratší nebo delší, dle vaší konkrétní situace.
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Pokud se rozhodnete používat během kurzu videa, pamatujte na to, že je  
v nich uveden text biblických veršů v obraze, takže nedoporučujeme používání 
videí ve velkých skupinách, pokud nemáte k dispozici plátno a projektor.

Všichni, kdo se na kurzu podílejí – vedoucí, účastníci a hlavní vedoucí kurzu 
– budou potřebovat Markovo evangelium nebo Bibli. Je důležité, aby všichni 
používali stejnou verzi a vydání, aby si odpovídala čísla stránek. (V české verzi 
kurzu používáme jako standard Český ekumenický překlad.)

•	  Účastníci by měli na počátku kurzu dostat Markovo evangelium nebo 
Bibli, ideálně takové vydání, které si budou moci po skončení kurzu 
ponechat.

•	  Každý z účastníků by měl také dostat Příručku pro účastníky.

•	  K dispozici by měly být propisky, které účastníkům umožní dělat si 
poznámky nebo si zapisovat otázky.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ

PŘED
KURZEM

Před začátkem kurzu je potřeba udělat celou řadu věcí:

SEZNAMTE SE S MARKOVÝM EVANGELIEM, PŘÍRUČKOU PRO 
ÚČASTNÍKY A VIDEONAHRÁVKAMI 

Přečtěte si Markovo evangelium minimálně třikrát. Seznamte se s Příručkou 
pro účastníky, kterou bude vaše skupina používat, i s možnými odpověďmi na 
otázky ve studijní části Příručky pro vedoucí (str. 29).

Při přípravě může být užitečné psát si poznámky do Příručky pro účastníky. 
Někteří lidé raději používají stejnou Příručku jako účastníci, s doplněnými po-
známkami, místo aby nahlíželi do Příručky pro vedoucí. V každém případě však 
platí, že když se důkladně připravíte na biblická studia a diskuse, budete se při 
vedení cítit mnohem jistěji.

Když budou členové vaší skupiny číst Markovo evangelium, budete muset být 
připraveni odpovídat na jakékoli otázky, které je v souvislosti s biblickým tex-
tem napadnou. Na str. 113 najdete část, která vám pomůže se na tyto otázky 
připravit předem. Pokud se během setkání objeví otázka, na kterou nedoká-
žete odpovědět, přiznejte to a zeptejte se, jestli byste mohli zkusit odpověď 
zjistit do příštího setkání. 

Pokud budete používat videa ke kurzu Objevování křesťanství, podívejte se 
několikrát na každou z epizod. Pomůže vám to lépe se obeznámit s materiá-
lem a umožní odkazovat se na něj během diskuse: „Pamatujete, co se říkalo 
ve videu…?“
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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)

Osobní příběh nebo 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 
dramatické, 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.

Uvádíme několik doporučení, která vám mohou s přípravou vašeho příběhu 
pomoci: 

•	 Vyprávění má být upřímné, osobní a zajímavé.

Tip:  První věta by měla v lidech vyvolat zvědavost. Cokoli příliš obecného, jako 
například „Vyrostl jsem ve věřící rodině…“, může lidi okamžitě „uspat“.

•	 Dbejte na stručnost.

Tip:  Cokoli delšího než tři minuty může být pro pozornost lidí příliš. Pokud 
je bude něco zajímat a budou se chtít dozvědět víc, mohou se kdykoli 
zeptat.

•	 Neustále ukazujte na Krista, ne na sebe.

Tip:  Váš příběh je skvělou příležitostí, jak sdělit evangelium. Vždy zmiňte, čemu 
věříte, i to, jak jste k této víře došli. Obecně doporučujeme, abyste se sna-
žili vysvětlit, proč je podle vašeho přesvědčení Ježíš Bohem, jaký vliv má na 
vás osobně jeho smrt a jaké změny Bůh udělal ve vašem životě.
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•  Připravte si svůj příběh. (Vypište si hlavní body do volného místa níže.)
Může být užitečné vyprávět ho ostatním vedoucím a požádat je o zpětnou
vazbu.

or testimon  

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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PŘIPRAVTE SE NA TĚŽKÉ OTÁZKY 

První setkání končí tím, že se účastníků zeptáte: „Kdybyste mohli Bohu 
položit jednu otázku a věděli, že vám odpoví, na co byste se zepta-
li?“ Uslyšíte celou řadu otázek, které bude třeba opatrně zodpovědět. 
S odpověďmi na některé z nejčastějších dotazů, které lidé kladou o křesťanství 
obecně a o Markovu evangeliu konkrétně, vám pomohou přílohy, které začí-
nají na straně 111.

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 členy skupiny.
• Aby vám Bůh dal všechno, co potřebujete k tomu, abyste věrně vedli kurz.
• Aby Duch svatý otevíral lidem, kteří přijdou, oči zaslepené vůči evangeliu.
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BOŽÍ ROLE PŘI EVANGELIZACI
A TA NAŠE

Musíme rozlišovat mezi tím, co má při evangelizaci na starosti Bůh, a co my. 
Když se budeme snažit dělat Boží část práce, nečeká nás nic jiného než zkla-
mání – protože s tou si dokáže poradit jen Stvořitel vesmíru.

Přečtěte si 2. Korintským 4,1-6. 

 Odpovězte na následující otázky k veršům, které jste četli:

Co je Božím úkolem při evangelizaci?

Proč lidé nedokážou vidět pravdu evangelia?

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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Co je naším úkolem při evangelizaci?

Jak bychom měli realizovat svou roli v evangelizaci?

BOŽÍ ROLE V EVANGELIZACI 

Jaká je podle těchto veršů Boží role v evangelizaci? Bůh „osvítil naše srdce, aby 
nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově“ (2. Korintským 4,6). 

Jinými slovy, Bůh nám dává pochopit, že Ježíš je Bůh. Bůh člověku díky půso-
bení svého Ducha svatého umožňuje pochopit, kdo je Ježíš. Když je Pavel na 
cestě do Damašku, ptá se: „Kdo jsi, Pane?“ a slyší odpověď: „Já jsem Ježíš“ 
(Skutky 9,5). To je okamžik jeho obrácení – poprvé v životě pochopil, kdo Ježíš 
opravdu je.

Začátek 2. Korintským 4,6 nám připomíná, že Bůh řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ 
To je odkaz na zázrak stvoření v 1. Mojžíšově 1,3. Tentýž Bůh, který při stvoření 
vnesl do světa světlo, nyní vnáší světlo do srdcí lidských bytostí a umožňuje jim 
vidět, že Ježíš je Bůh. Jinými slovy, aby lidé mohli pochopit, že Ježíš je Bůh, 
musí Bůh udělat zázrak.
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Lidé se nestanou křesťany jen proto, že jim řekneme evangelium. Bůh musí 
do jejich srdce zazářit svým světlem, takže mohou pochopit pravdu evangelia 
a odpovědět na ni.

Z 2. Korintským 4,4 víme, že lidé nevidí pravdu evangelia proto, že „těmto 
nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl“. 

Zde nám Pavel připomíná, že se nalézáme uprostřed nadpřirozeného bojiště. 
Důvodem, proč tolik lidí odmítá evangelium, je skutečnost, že ďábel působí 
a snaží se lidem zabránit v tom, aby pochopili, kdo Ježíš je.

Ďábel zaslepuje lidi tím, že je nutí honit se za věcmi tohoto světa, které pomíjejí 
a nemohou je zachránit. Jejich zájmy se omezují na to, co je tady a teď: na oblibu 
u lidí, rodinu, vztahy, majetek. Jsou slepí vůči čemukoli, co leží mimo tyto věci.

V důsledku toho dokážou Ježíše vidět v rámci toho, co je tady a teď, maxi-
málně jako velkého učitele morálních zásad; jeho věčný význam je jim zcela 
zatemněný. Podle 4. verše je satan pevně rozhodnut zabránit lidem v tom, aby 
viděli „světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím“. Satan nechce, 
aby lidé pochopili, kým je Ježíš.

NAŠE ROLE V EVANGELIZACI 

Jaká je tedy naše role při evangelizaci? Zvěstujeme „Krista Ježíše jako Pána“ (v. 5).

Slovo „kázat“, „zvěstovat“ či „hlásat“ může vyvolávat negativní představy, ale 
odvozuje se od slova, které znamená „herold“, tedy někdo, kdo obyvatelům 
království vyřizuje důležitá oznámení od krále. Naší rolí je říct lidem evangelium  
a nechat Božího Ducha, aby je přesvědčil o jeho pravdivosti.

Tyto verše také popisují, jaký postoj bychom při zvěstování měli mít. Máme být 
„služebníky pro Ježíše“ (2. Korintským 4,5). Slovo přeložené jako „služebníci“ 
v  řečtině doslova znamená „otroci“. Pavel byl rozhodnut říkat jiným lidem 
o Ježíši bez jakéhokoli náznaku prosazování sebe samého.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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Musíme pamatovat na to, že jediný rozdíl mezi námi a nevěřícími je v tom, 
že Bůh ve své milosti otevřel naše zaslepené oči a osvítil naše srdce svým 
Duchem svatým. Měli bychom proto být vděční a dbát na to, abychom hlásali 
Krista a neprosazovali sami sebe.

Musíme kázat Krista jako Pána a pamatovat na to, že jen Boží zázrak může ote-
vřít zaslepené oči. Proto se musíme modlit za to, aby Bůh zazářil svým světlem 
do srdcí nevěřících.

2. Korintským 4,1-6 nám také vysvětluje, jak můžeme plnit svou úlohu v evan-
gelizaci správně. „Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lsti-
vě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří 
Boží doporučujeme svědomí všech lidí. … Vždyť nezvěstujeme sami sebe, 
nýbrž Krista Ježíše jako Pána“ (v. 2 a 5).

Když říkáme lidem o Kristu, měli bychom dávat najevo tyto vlastnosti:

 Poctivost – „nepočínáme si lstivě“. Musíme s lidmi mluvit na rovinu, máme být 
opravdoví a upřímní, nikdy nesmíme používat jakoukoli citovou manipulaci.

Věrnost – „nefalšujeme slovo Boží“. Musíme lidem říkat i ty nepříjemné části. 
Pokud například neřekneme lidem o hříchu, pekle a nutnosti činit pokání, pak 
Boží slovo překrucujeme a falšujeme. Kázat tyto obtížné pravdy znamená spo-
léhat se na působení Ducha svatého – věřit, že přitáhne lidi ke Kristu i přes 
„nepříjemný“ obsah poselství.

Pokora – „nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána“. Musíme 
lidi přivádět k Ježíši, ne k nám samotným. Někteří lidé jsou snadno ovlivnitelní. 
Chceme, aby následovali Krista proto, že budou přesvědčeni o pravdě a ne-
chají se vést Duchem svatým; nechceme, aby to dělali z obdivu k vedoucímu 
kurzu.

Když budeme ke zvěstování evangelia používat materiál Objevování křesťan-
ství, měli bychom pamatovat na to, že je plně v Boží pravomoci, zda se někdo 
stane křesťanem, nebo ne. Jen Bůh může otevřít oči zaslepené vůči duchov-
ním pravdám, a proto musíme výsledky svěřit jemu.
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SEZNÁMENÍ
S MARKOVÝM EVANGELIEM

Je důležité, abyste se jako vedoucí kurzu Objevování křesťanství seznámili 
s Markovým evangeliem ještě předtím, než kurz začne. Pomůže vám v tom na-
příklad toto cvičení.

Většina Biblí rozděluje Marka pomocí nadpisů. Když dočtete každý z těchto krát-
kých oddílů, položte si následující otázky: Co mi tento text říká o…

•  Ježíšově totožnosti? (Kým je?)
•  Ježíšově poslání? (Čeho dosáhl?)
•  Ježíšově povolání? (Jak mám odpovědět?)

Zjistíte, že každá část Markova evangelia něco říká o jednom nebo několika 
z těchto témat. Skvělým způsobem, jak se připravit na kurz, je připsat si ke 
každé části, kterou budete číst, písmenka T, P a Pv.

Kurz Objevování křesťanství probírá každé z témat postupně:

•	 Lekce 1-2 Totožnost
•	 Lekce 3-5 Poslání 
•	 Lekce 6-7 Povolání

Velké drama Markova evangelia – a kurzu Objevování křesťanství – spočívá 
v tom, že lidé jsou slepí vůči Ježíšově totožnosti, poslání a povolání. Dokonce 
ani ti, kteří byli Ježíšovi nejblíže, to neviděli.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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Velká radost Markova evangelia – a kurzu Objevování křesťanství – se skrývá 
v tom, že s tím, jak budou s Ježíšem trávit čas, se mnozí ze své slepoty 
uzdraví. Uvidí, že Ježíš je pro ně nekonečně cennější než cokoli jiného ve 
vesmíru, a budou připraveni ho následovat, ať je to stojí cokoli.

Více k evangelizaci najdete také v mobilní aplikaci Evangelium JASNĚ! 
MOST vyvinuté organizací PROMISE CZ pro Android a iOS.
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SPRÁVNÁ
OČEKÁVÁNÍ

Ježíš byl ten nejgeniálnější učitel, který kdy žil. Přesto nám pohled na 3. kapi-
tolu Markova evangelia připomene následující skutečnosti: 

• Zodpovědné autority ho chtěly zabít (v. 6).
•  Veřejnost se často více zajímala o jeho zázraky než učení (v. 9-10).
•  Jeden z jeho vlastních následovníků ho nakonec zradil (v. 19).
•  Jeho vlastní rodina si myslela, že se zbláznil (v. 21).
•  Mnoho zbožných lidí se domnívalo, že je zlý (v. 22).

I přes tento tlak Ježíš své poselství nijak „nezředil“, ale dál učil: „V mnoha 
takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli rozumět“ (Marek 4,33).

I my budeme čelit tlaku. Proč bychom tedy měli trvat na tom, že budeme 
vyučovat Božímu slovu lidi, kteří zjevně neposlouchají nebo se otevřeně staví 
proti nám?

Ježíš odpovídá ve 4. kapitole Markova evangelia: Boží slovo přináší dramatic-
ké důsledky (v. 8, 20, 32). Ježíš ale začíná tím, že nás upozorňuje, abychom 
počítali se zklamáním a čekáním.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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PŘIPRAVTE SE NA ZKLAMÁNÍ 

Přečtěte si Marka 4,1-8.14-20. 

Zrno, kterým je „slovo“, jak Ježíš vysvětluje ve 14. verši, může spadnout do 
míst, kde nepřinese užitek: 

•	  podél cesty (v. 15),
•	 na skálu (v. 16),
•	 do trní (v. 18).

Najdou se lidé, kteří nám udělají radost tím, že první týden přijdou, ale pak už 
se neobjeví. Budou lidé, kteří se budou v 7. týdnu s radostí modlit, ale kvůli 
tlaku rodiny se krátce nato rozhodnou, že jim to nestojí za tu námahu. Pak se 
najdou lidé, kteří budou poctivě chodit na všechna setkání, ale na konci kurzu 
dojdou k závěru, že jejich vlastnictví je pro ně cennější než všechno, co slyšeli.

Může být velikým zklamáním, když uvidíte účastníky, kteří napohled reagují na 
poselství evangelia, ale pak nezačnou vykazovat známky trvalé změny. Ježíš 
nás ale upozorňuje, že bychom něco takového měli očekávat.

PŘIPRAVTE SE NA ČEKÁNÍ 

Přečtěte si Marka 4,26-29. 

Ježíš používá obraz zrna z dobrého důvodu: aby zrno vzešlo, chce to čas.

Rolník musí být trpělivý: „Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, 
on ani neví jak“ (Marek 4,27). Musí věřit, že zrno vzejde, ačkoli se může zdát, 
že se nic moc neděje. 

Žijeme ve společnosti, která chce mít všechno hned – známe instantní potra-
viny, okamžitý přístup k informacím, úvěr bez čekání – a může se stát, že bu-
deme očekávat, že účastníci okamžitě navážou vztah s Bohem. Čekání ovšem 
patří k naší práci stejně tak jako k té rolníkově. Musíme být připraveni zůstat 
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po skončení kurzu v kontaktu s účastníky po celé týdny, měsíce a možná i roky.

Setkáme se s lidmi, kteří budou na první pohled souhlasit se vším, co se v kurzu 
dozvědí. Rozhodnete se, že se s nimi budete pravidelně scházet, a o rok poz-
ději budou stále souhlasit se vším, co slyší. Ale stále nebudou křesťany.

Možná vám bude občas docházet trpělivost a budete v pokušení to vzdát. 
Musíme ale nadále zasévat slovo do životů lidí, věřit v jeho moc a pamatovat 
na to, že Boží představa o čase se od té naší velice liší. 

PŘIPRAVTE SE NA DRAMATICKÉ VÝSLEDKY 

Přečtěte si Marka 4,30-32. 

Bez ohledu na nevyhnutelná zklamání a čekání je dobrý důvod pokračovat 
a dále zasévat Boží slovo do lidských životů, jak to říkal a dělal Ježíš: „Ale 
když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že 
ptáci mohou hnízdit v jejich stínu“ (Marek 4,32). I malinké semínko – jako 
semínko hořčice – může přinést dramatické výsledky.

Někteří lidé budou týden co týden přicházet se stále stejnými těžkými otáz-
kami. Pak najednou někdo z nich další týden přijde a řekne vám, že se stal 
křesťanem. O několik měsíců později bude využívat všechny příležitosti 
k růstu v porozumění, aby mohl evangelium jasněji vysvětlovat jiným lidem. 
A o rok později se stane vedoucím kurzu Objevování křesťanství.

Jak říká Ježíš v Markovi 4,20, budou lidé, kteří uslyší slovo, přijmou ho a pak 
začnou přinášet úrodu – „třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásob-
nou“.

Je velkým povzbuzením, když si vzpomenete na to, že moc dramatickým 
způsobem měnit životy nespočívá v naší výřečnosti – spočívá v Božím slově. 
I když zažijeme různá zklamání a budeme nuceni čekat, musíme dál věrně 
kázat Boží slovo.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ
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ČÁST 2

PRŮVODCE STUDIEM
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ÚVOD
 

Tato část Příručky pro vedoucí obsahuje přehledy přednášek a studia, která 
budete procházet během sedmitýdenního kurzu. Obsahuje veškerý mate riál 
z  Příručky pro účastníky a také pokyny pro vedoucí, dodatečné poznámky 
a odpovědi na otázky.

•	  Netrapte se tím, když se skupinou nestihnete projít všechny otázky – 
nejdůležitější je naslouchat účastníkům a odpovídat na jejich otázky.

•	   Snažte se vyhýbat používání pojmů, které by mohly členy skupiny odradit. 
Mějte na paměti, že slova a fráze, které křesťané dobře znají (například 
„pohané“, „obmyt krví“, „domácí skupinka“, „Pán“ a další), mohou 
lidem, kteří nepatří do křesťanských kruhů, připadat podivné.

•	  Pokud účastník některé setkání zmešká, udělejte si během jídla čas na to, 
abyste stručně shrnuli, co se probíralo předchozí týden.

•	  Někteří účastníci mohou být přesvědčeni, že Bible není spolehlivým 
zdrojem informací o dějinách. Pokud se toto téma během skupinové 
diskuse objeví, odkažte je na část věnovanou spolehlivosti Markova 
evangelia na str. 71 Příručky pro účastníky.

ČÁST 2 | PRŮVODCE STUDIEM
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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.

LEKCE 1 | DOBRÁ ZPRÁVA
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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?

LEKCE 1 | DOBRÁ ZPRÁVA
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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.

LEKCE 1 | DOBRÁ ZPRÁVA
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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.

LEKCE 1 | DOBRÁ ZPRÁVA




