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Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dál?

To, po čem v životě toužíme nejvíce, má vliv na náš postoj k životu, rozho-
dování a v konečném důsledku i na náš osud. Sedm lekcí kurzu Objevování 
života pomáhá lidem zjistit, pro co opravdu žijí, a ukazuje, jak Bůh v Kristu 
naplňuje naši nejhlubší touhu – touhu po štěstí.

Doufáme a modlíme se nejen za to, aby si lidé opravdu příjemně užili kurz 
Objevování života a  trochu lépe se seznámili s  Biblí. Jednou z  největších 
tragédií života je to, že mnoho lidí, kteří znají Bibli od A do Z, nezná jejího 
Autora. Modlíme se proto, aby lidé začali žít s Bohem, protože žádné štěstí 
není větší, žádné potěšení hlubší a žádný dar úžasnější než poznávání Boha.

„Bible není cílem sama o  sobě,“ napsal evangelista A. W. Tozer, „ale pro-
středkem, který přivádí lidi ke konečnému a  uspokojujícímu poznání Boha, 
umožňuje jim vstoupit do Boží přítomnosti a radovat se z ní, okusit a poznat 
vnitřní sladkost samotného Boha v samotném středu svých srdcí.“

Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dát? Sebe samého.

Tým Life Explored

OBJEVOVÁNÍ | ŽIVOTA

VÍTEJTE V KURZU
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ČÁST 1
JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTA
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Stránka www.promisecz.org je oficiálním webem 
pro kurz Objevování života.

Obsahuje informace pro účastníky i vedoucí.

Registrujte svůj kurz na webu www.promisecz.org a získejte podklady 
k propagaci kurzu.
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ZAČÍNÁME

Jaké je hlavní téma kurzu Objevování života?

Všichni chceme být šťastní. Proč je tak těžké nalézt trvalé štěstí?

Kurz Objevování života odhaluje všechny ty malé bůžky, kteří nám slibují 
spoustu štěstí, ale dávají ho jen hodně málo. Kurz postupně prochází 
příběh Bible (stvoření, pád, vykoupení, nové stvoření) a ukazuje, že naše 
nejhlubší touha po štěstí může být uspokojena jen v jediné osobě. Nejlepší 
dar, který nám Bůh může dát, je on sám.

Pro koho je kurz určen?

Kurz Objevování života má jasně promlouvat k těm lidem, kteří se nepo-
važují za nábožensky založené a  nikdy nečetli Bibli. Má také stimulovat 
hlubší diskusi mezi Kristovými následovníky.

Jakou strukturu má kurz Objevování života?

Kurz Objevování života tvoří sedm lekcí. Každá lekce má tento formát:

• Film 1 | 10 minut
• Diskuse 1 | 5 minut
• Čtení Bible | 2 minuty
• Film 2 | 15 minut
• Čtení Bible | 3 minuty
• Diskuse 2 | 25 minut

ZAČÍNÁME
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Pokud máte k  dispozici více než jen hodinu, můžete věnovat více času 
diskusi 2. Ačkoli byste měli být schopni dokončit diskusi 2 za 25 minut, 
určitě bude vhodné věnovat jí dalších 15-20 minut, obzvlášť pokud máte 
větší skupinu.

Co je cílem filmu 1?

První filmy nemají převypravovat biblické příběhy. Jsou to samostatné 
příběhy, které mají vytvořit jakýsi „nátanovský okamžik“.

V 2. Samuelově 12 je Nátan prorok, který konfrontuje krále Davida s vraž-
dou a cizoložstvím, jichž se dopustil.

Vzpomeňte si ale, jak to Nátan dělá. Místo aby králi rovnou řekl: „Hrubě 
jsi zhřešil proti Hospodinu! Čiň pokání!“ jde na to ze zcela jiné a  velice 
efektivní strany. Vypráví Davidovi příběh. Příběh v  Davidovi vyvolá silné 
emoce: sympatii s nevinnou postavou příběhu a hněv vůči viníkovi.

Když Nátan příběh dovypráví, řekne Davidovi: „Víš, kdo je ten člověk, na 
kterého se tak zlobíš? Ty. Ty jsi ten muž!“ (viz 2. Samuelova 12,7). Davida 
to okamžitě hluboce zasáhlo a donutilo činit pokání – protože mu příběh 
umožnil vidět jeho jednání z jiného úhlu pohledu.

To je společný cíl obou filmů. První vypráví příběh, který – jak doufáme 
– divákovi umožní vidět věci z  jiného úhlu pohledu. Druhý film používá 
tento příběh k tomu, aby divákovi jasně ukázal biblickou pravdu a pomohl 
mu ji pochopit.

Co je cílem diskuse 1?

První diskuse je uvedena jedinou otázkou, jejím cílem je „diagnostika“.

Například: „Často máme pocit, že by náš život byl úplný, ‚kdybychom tak 
jen‘ měli něco nebo někoho. Po čem toužíte vy?“

Nebo: „Ztráta čeho by ve vás vyvolala pocit, že život nestojí za to žít?“
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Pečlivě poslouchejte, co účastníci odpoví. Měli byste si z toho být schopni 
udělat představu o tom, pro jaké „bohy“ žijí. Může vám to také nabídnout 
vodítka pro osobní rozhovory s lidmi, kdy se jim budete snažit ukázat, že 
Kristus je nekonečně lepší než bohové, které milujeme a kterým sloužíme 
místo něj.

Jak spolu souvisí film 1 a diskuse 1?

V každé lekci má film 1 pomoci vytvořit „nátanovský okamžik“ (viz výše), 
který povede k úvodní diskusní otázce.

1. Předehra | Krátký přehled šesti příběhů, které budeme společně sle-
dovat v rámci kurzu Objevování života. Je to také úvod k první otázce: 
Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dát?

2. Hotel | Koloniální Indie. Pohled holčičky na jejího nejlepšího kamaráda 
se nečekaně a navždy změní. Jak vidíte Boha v současné době a jak 
jste k této představě dospěli?

3. Zlato | Kalifornská zlatá horečka. Zlatokop riskuje život při hledání zlata. 
Co vám pomáhá vytrvat v těžkých situacích?

4. Trávník | Předměstí. Muže zaujme reklama vysílaná pozdě v noci a má 
pocit, že jeho život bude úplný jen v případě, že bude mít dokonalou 
zahradu. Co je vaším „kdyby“?

5. Gejša | Období Edo. Žena opouští manžela a  rodinu, protože doufá, 
že najde více vzrušující život. V čem hledáte naplnění v životě vy?

6. Celebrita | Los Angeles. Hollywoodská herečka má všechno, ale něco 
není v pořádku. Ztráta čeho by ve vás vyvolala pocit, že život ne-
stojí za to žít?

7. Vesmír | Na oběžné dráze nad zemi. Astronaut na kosmické stanici 
přemýšlí o životě, zatímco se kolem něj rozpadá stanice. Jaký nejlepší 
dar by vám Bůh mohl dát?
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Co je cílem filmu 2?

Druhý film představuje učení, které má za cíl srovnat biblického Boha 
s „bohy“, kterým dáváme svůj život místo něj. Zkoumáme svou intenzivní 
touhu po štěstí a ukazujeme, jak je tato touha nakonec naplněna v Ježíši 
Kristu.

Co je cílem diskuse 2?

Diskuse 2 je příležitostí prostudovat si společně biblický text. Všechny 
texty byly zvoleny tak, aby doplňovaly hlavní téma lekce.

Jak bych měl každou lekci zahájit?

Je dobré zvát lidi, aby přišli tak 30 minut předtím, než má lekce oficiálně 
začít. Dá vám to možnost sníst si společně občerstvení nebo si vypít kávu, 
aby se lidé mohli seznámit. Pomůže vám to také začít lekci včas.

Jak bych měl každou lekci zakončit?

Na konci každé lekce účastníkům poděkujte, že přišli, ale jasně řekněte, 
že mohou klidně zůstat déle, pokud budou chtít. Některé z  nejlepších 
rozhovorů se odehrávají nad šálkem kávy po konci lekce.

Odpověď účastníka na poslední otázku („Co vás v této lekci nejvíce zauja-
lo?“) vám dává skvělý odrazový můstek k dalšímu rozhovoru po oficiálním 
konci lekce.

Jak se mohu nejlépe připravit na kurz Objevování života?

1. Modlete se! A modlete se dál i během kurzu.

2. Připravte se na „sedm velkých a těžkých otázek“ (viz strany 27–29).

3. Viz poznámku na straně 25: „Jak mohu povzbudit lidi, aby přišli?“

4. Zaregistrujte svůj kurz (na www.promisecz.org). Získáte tak přístup 
k modulům školení vytvořeným speciálně pro vedoucí kurzu 
Objevování života.
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BOŽÍ ROLE PŘI EVANGELIZACI
A TA NAŠE

Při vedení kurzu Objevování života 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 zklamání – 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?
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Co je naším úkolem při evangelizaci?

Jak bychom měli realizovat svou roli v evangelizaci?

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

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“.

„Bůh tohoto světa“ v souladu se svým jménem chce lidi přimět, aby se za-
bývali jen tímto životem: oblibou u  lidí, rodinou, vztahy, majetkem. Nejde 
o to, že by tyto věci byly samy o sobě špatné. Špatnými se stávají, když nás 
zaslepí vůči tomu, co leží mimo ně.

Když se to stane, vidíme Ježíše jen jako člověka – možná velkého učitele 
morálních hodnot, nebo sociálního pracovníka, nebo léčitele. Jsme slepí vůči 
jeho božské totožnosti. Podle 4. verše je totiž 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 evan-
gelium – a modlit se za to, aby je Boží Duch 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 „slu-
žebníci“ v řečtině doslova znamená „otroci“. Pavel byl rozhodnut říkat jiným 
lidem o Ježíši bez jakéhokoli náznaku prosazování sebe samého.

Jeden kazatel vypráví příběh o člověku, který navštívil bohoslužbu a uvítal ho 
slovy: „Takže to vy jste ten, kdo má všechny odpovědi!“ Kazatel odpověděl: 
„Ne, já jsem jen ten, který ukazuje na toho, kdo je má.“ To je pokorný duch 
z 2. Korintským 4,5.
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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 (v. 6.) 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 
otevřít zaslepené oči. Proto se musíme modlit, 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 lstivě 
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)

To znamená, že 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 ci-
tovou 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 spoléhat se na působení Ducha svatého – 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  nechají se vést Duchem svatým, nechceme, 
aby to dělali z obdivu k vedoucímu kurzu.
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Připravte si své svědectví

„Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o na‑
ději, 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 
snažili 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.

 

 

Jak pomoci člověku, který chce začít následovat Krista

Když vám někdo řekne, že chce začít následovat Krista, je to každopádně 
jedna z nejvíce radostných výsad křesťanského života.

Musíme však už od počátku jasně říct (stejně jako to říkal Ježíš), do čeho se 
případní noví věřící pouštějí. V Lukášovi 14 Ježíš říká: „Kdo nenese svůj kříž 
a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z  vás stavět 
věž, což si napřed nesedne a  nespočítá náklad, má-li dost na dokončení 
stavby? Jinak – až položí základ a  nebude moci dokončit – vysmějí se mu 
všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl 
dokončit.“ (Lukáš 14,27–30)
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Milost je možná zdarma, ale rozhodně není laciná. Ježíše stála život. A i nás 
bude stát náš život, když ho budeme chtít následovat. Pozvání je možná na-
bízeno všem, ale jen ti, kdo poslechnou Ježíšovo volání, aby nesli svůj kříž, 
ho mohou přijmout.

Když tedy budeme mít tu výsadu a budeme smět pomoci někomu, kdo chce 
začít následovat Krista, musíme mu jasně říct, co bude následování obnášet.

A podle Ježíše to znamená, že musíme „činit pokání a věřit“ (Marek 1,15). Ve 
světě, který Ježíše a ty, kdo ho chtějí následovat, odmítá, to nebude snadné.

• Vysvětlete, že „činit pokání“ znamená to, že se otočíme zády k nespráv-
nému směru, kterým v současné chvíli míříme, a obrátíme se k Bohu. 
Začneme žít takovým způsobem, aby se to líbilo Bohu, nebudeme se 
proti němu dál bouřit.

• Vysvětlete, že „věřit“ znamená věřit, že Ježíš je tím, za koho se pro-
hlašuje, a že zemřel za naše hříchy na kříži – a že se na něj v důsledku 
toho spoléháme.

Činit pokání a věřit je tedy něco, co děláme jako rozhodnutí v určitém oka-
mžiku v čase, ale není to jen okamžik, na který se můžeme ohlížet zpět. Je 
to nový a pokračující způsob života. Pomozte účastníkovi pochopit, jak v jeho 
každodenním životě bude vypadat pokání a víra:

• Nový postoj k Bohu. Člověk, který následuje Ježíše, je Bohu hluboce 
vděčný, chce ho lépe poznávat a více ho milovat. Tuto touhu naplňuje 
tím, že čte Bibli, modlí se a tráví čas s jinými věřícími.

Povzbuďte účastníka tím, že mu nabídnete, že s ním budete studovat 
Bibli ve dvou, a doporučte mu i poznámky pro studium Bible. Skvělým 
způsobem, jak pomoci novému věřícímu na cestě za Ježíšem, může být 
i kurz Objevování učednictví.

Povzbuďte ho, aby se modlil k  Bohu ohledně toho, co se dozvěděl 
v  kurzu Objevování života, děkoval mu za Ježíše a  za to, co pro něj 
znamená. Ujistěte ho, že s Bohem může mluvit zcela volně, vlastními 
slovy, protože Bůh vidí naše srdce a chápe naše nejhlubší tužby, i když 
naše slova jsou váhavá a nejistá.
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• Nový postoj k Božímu lidu. Člověk, který následuje Ježíše, chce 
milovat své křesťanské bratry a sestry a sloužit jim – a na oplátku 
přijímat jejich lásku a službu.

To se projevuje tím, že se nový věřící rozhodne zapojit do místního 
sboru – konkrétního společenství věřících, které může milovat. Jak 
řekl Ježíš: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; 
jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ 
(Jan 13,34–35).

Ježíš také svým následovníkům přikázal, aby se dali pokřtít (Matouš 
28,18–20), čímž se veřejně ztotožní s Kristem a jeho lidem. Povzbuď-
te účastníka, aby si promluvil s kazatelem o možnosti křtu.

Nabídněte mu, že se s ním sejdete v neděli ve shromáždění, a po-
mozte mu zvyknout si chodit tam každý týden. Povzbuďte ho, aby 
začal chodit do malé skupinky a využíval své dovednosti ve službě 
bratrům a sestrám v Kristu.

• Nový postoj k sobě samým. Člověk, který následuje Ježíše, mu 
chce dělat radost tím, že bude odmítat hřích a místo toho žít pro 
Ježíše.

V našem životě budou oblasti, o kterých víme (nebo pochopíme), že 
se Ježíši nelíbí. Činit pokání a věřit znamená, že se záměrně odvrá-
tíme od těchto způsobů života a budeme se snažit žít tak, jak si to 
představuje Bůh. To je život, který Ježíš popisuje jako „život v hoj-
nosti“ (Jan 10,10).

• Nový postoj k druhým. Člověk, který následuje Ježíše, chce milovat 
druhé.

Kristus nás povolává, abychom ho odráželi i tím, že budeme s dru-
hými jednat s láskou a snažit se chovat k nim tak, jak bychom chtěli, 
aby se oni chovali k nám. „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, 
tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Matouš 7,12). A jedním z aspektů 
této lásky k druhým bude naše touha říct jim dobrou zprávu o tom, 
co udělal Ježíš.
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kde bychom se měli 
scházet?

Kdekoli to bude vhodné pro lidi, které chcete 
pozvat. Má to být příjemné místo, kde budete 
moci promítat fi lmy. Pokud se budete scházet 
na veřejném místě (např. v  kavárně), snažte se 
najít takové, kde nebude moc velký hluk nebo 
rozptylování a kde vás nebude nic rušit.

Jak často bychom se 
měli scházet?

Ideální je jednou týdně. Při delším intervalu 
mohou lidé snadno zapomenout na to, co se 
probíralo dříve. Při kratším intervalu mohou mít 
dojem, že se snaží napít z hasičské hadice.

Jak máme pozvat lidi 
na kurz Objevování 

života?

Používejte nejrůznější způsoby, plakátky, bannery 
a poštou rozesílané pozvánky.

Nejúčinnějším způsobem, jak opravdu přivést 
lidi, je však ten, který už váš sbor možná používá: 
přátelé přivádějí přátele. Tímto způsobem se 
může zapojit celá církevní rodina.

I když možná říkáme něco, co je zjevné: k tomu 
abyste mohli pozvat nevěřící přátele, budete po-
třebovat nevěřící přátele. Při trávení času a rozví-
jení vztahů jednejte záměrně. Sdílejte svůj život 
s  lidmi. Milujte je. A pak je pozvěte, ať s  vámi 
jdou na kurz Objevování života.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



26

OBJEVOVÁNÍ | 

Co se stane, když 
někdo nemůže přijít na 

všechny lekce?

Kolik vedoucích je 
potřeba pro kurz 

Objevování života?

Je možné používat 
kurz Objevování života 
jen s jedním člověkem?

Minimálně šest týdnů před začátkem kurzu pusťte 
ve shromáždění reklamní spot ke kurzu Objevo‑ 
vání života (k dispozici online a na DVD ke kurzu). 
Vysvětlete, že kurz Objevování života je určen pro 
přátele a členy rodiny, kteří ještě neznají Ježíše. 
Pokud můžete, zveřejněte spot i  na sociálních 
sítích. Propagujte kurz na sociálních sítích.

Všechny ve shromáždění požádejte, aby se za 
kurz modlili a během šesti týdnů zvali lidi. Měj-
te připravené pozvánky, které si lidé ze sboru 
budou moci vzít a rozdat.

Když někdo některou lekci zmešká, může se po-
dívat na zmeškanou epizodu online a  pomocí 
Studijního průvodce si lekci projít doma. 

Nejlepší poměr je maximálně tři účastníci na 
jednoho vedoucího.

Jistě. Kurz Objevování života je možné použít 
pro libovolně velkou skupinu.

Může se konat jen ve dvou, kdy si lidé v kavár-
ně pustí film na telefonu, tabletu nebo počítači 
a  budou si povídat. Nebo můžete mít velkou 
skupinu – několik stolů – ve velkém prostoru 
a filmy promítat na plátno.
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Je možné místo filmů 
použít přednášku?

Musíme lidem rozdat 
Bible?

Na jakém překladu 
je založen kurz 

Objevování života?

Kdo by měl číst 
biblické texty před 

filmem 2 a diskusí 2?

Jak mám odpovědět 
na těžké otázky?

Ano, u každé lekce prostě prodiskutujte úvodní 
otázku, předneste přednášku a  pak zakončete 
obvyklým způsobem – biblickým studiem. (Přepi-
sy přednášek získáte po registraci kurzu na 
webu www.promisecz.org.)

Biblické texty jsme vložili přímo do příruček ke 
kurzu Objevování života. Díky tomu je snadné 
texty najít a všichni se mohou soustředit na stejný 
překlad textu.

Přesto doporučujeme, abyste každému účastní-
kovi dali výtisk Bible, který si bude moci odnést 
domů a studovat Boží slovo vlastním tempem.

Kurz Objevování života používá Český ekume-
nický překlad.

Aby se nikdo ve skupině necítil zbytečně trapně, 
doporučujeme, aby biblické texty nahlas přečetl 
někdo z vedoucích. (U všech lekcí uvádíme něko-
lik vět na úvod, které by měly usnadnit přechod 
k biblickým textům.)

Každý člověk je podivuhodným a úžasným způ-
sobem stvořen Bohem a  každý má svůj vlastní 
příběh, své vlastní utrpení a své vlastní otázky. 
Je proto zcela nezbytné, abyste pozorně na-
slouchali, místo abyste prostě čekali na možnost 
odrecitovat předem připravenou odpověď.

Po této připomínce však nabízíme přehled „sed-
mi velkých“ otázek, které se často objevují (ob-
zvláště ta první), takže si je můžete promyslet 
ještě před začátkem kurzu Objevování života.
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• Co zlo a utrpení? Nemůže přece existovat 
dobrý a mocný Bůh, pokud ve světě existuje 
zlo a utrpení.

• A co jiná náboženství? Nemůže přece exis-
tovat jen jediná pravá „cesta“.

• Co moje svoboda? Když uvěřím křesťanství, 
stanu se otrokem, protože se budu muset 
řídit učením Bible nebo církve.

• A co pokrytectví v církvi? Existují zlí a ne-
tolerantní lidé, kteří říkají, že jsou křesťané 
(a mnoho dobrých lidí, kteří nejsou křesťany) 
takže křesťanství nemůže být pravdivé.

• Co soud? Představa, že Bůh se zlobí nebo 
soudí lidi, je v rozporu s myšlenkou, že Bůh 
lidi miluje.

• A co věda? Věda (obzvlášť teorie evoluce) uká-
zala, že nepotřebujeme Boha ani křesťanství.

• A co Bible? Je zastaralá, plná chyb a sociálně 
zpátečnická.

Je dobré stručně si předem napsat, jak byste na 
těchto sedm námitek odpověděli. Několik struč-
ných bodů, které vám mohou pomoci, najdete 
na straně 85 této Příručky pro vedoucí.

Existují nějaké knihy, 
které by mi mohly 

pomoci odpovědět na 
těžké otázky?

Například kniha K jádru křesťanství od C. S. Lewi-
se je dobrý úvod k výše uvedeným otázkám.

Dále Proč Bůh? (Timothy Keller; Praha: Triton, 
2011)

Více než Tesař od Joshe McDowella.
Jednoduše Ježíš? od N. T. Wrighta.
Křesťan v horkém křesle od  Rogera Carswella.
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Jak mluvit o  své víře? od Dona Evertse nabízí 
vynikající rady ohledně toho, jak vést rozhovory 
s nevěřícími přáteli efektivněji.

Co se stane, když 
nedokážu odpovědět 

na něčí otázku?

Je naprosto v pořádku, když lidem řeknete, že 
na některou otázku neznáte odpověď. Zeptejte 
se účastníka, jestli by mu nevadilo, kdybyste se 
o dané věci bavili na příštím setkání, abyste měli 
čas si otázku promyslet.

Co když se během 
lekce někdo zeptá na 

něco, co nesouvisí 
s tématem?

Poděkujte za otázku a vysvětlete, že chcete, aby 
se lekce držela tématu. Rádi ale na otázku od-
povíte na konci lekce.

Býváme v pokušení snažit se odpovědět na kaž-
dou otázku, jakmile ji lidé položí, ale v takovém 
případě je velice pravděpodobné, že a) nebu-
dete mít čas na dokončení lekce ve vyhrazeném 
čase, a b) ostatní členy skupiny to rozptýlí nebo 
přestane bavit.

Proč je diskusní otázka 
k lekci 1 a 7 stejná?

Opakování otázky vám má umožnit udělat si 
představu o tom, jak se názory lidí během sed-
mi lekcí kurzu změnily.

V kurzu Objevování 
života se hodně mluví 

o štěstí. Má ale Bible 
na mysli právě to, když 

mluví o radosti?

Někdy se domníváme, že „štěstí“ je jedna věc 
a  „radost“ jiná. Štěstí obvykle považujeme za 
něco přelétavého a nejistého, zatímco radost je 
něco hlubšího a trvalejšího.

Bible samotná mezi nimi ovšem nijak nerozlišuje. 
V kurzu Objevování života jsme se rozhodli pro 
slovo štěstí prostě proto, že je lidem, kteří nejsou 
z křesťanského prostředí, bližší.

Více informací o radosti a štěstí najdete v knize 
Maxe Lucada Potlesk nebes.
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Existují webové 
stránky kurzu 

Objevování života?

Existuje nějaký 
následný kurz ke kurzu 

Objevování života?

Musíme uspořádat 
i kurz Objevování 
křesťanství, když 

chceme pořádat kurz 
Objevování života?

Ano. Navštivte stránky www.promisecz.org

Pokud vaši účastníci ještě nenásledují Krista, ide-
álním dalším krokem je kurz Objevování křesťan‑ 
ství (založený na Markově evangeliu). Pokud už 
jsou Kristovými učedníky, hodí se jak Objevování 
křesťanství, tak Objevování učednictví (založený 
na listu Filipským). Oba kurzy vytvořil tým, který 
připravil i tento kurz.

Vynikajícím způsobem, jak dál rozvíjet základy 
položené kurzem Objevování života, je nabídnout 
možnost prostudovat si spolu některou biblickou 
knihu ve dvou. Pomoci vám může série Slovo 
jeden jednomu, která provádí Janovým evan-
geliem.

Kurz Objevování života můžete pořádat zcela 
nezávisle na Objevování křesťanství.

Přesto je možné využít všechny tři kurzy ze série, 
a to v tomto pořadí:

• Objevování křesťanství

• Objevování života

• Objevování učednictví

nebo

• Objevování života

• Objevování křesťanství

• Objevování učednictví

Tímto způsobem vytvoříte průběžný celoroční 
program pro sbor – podzim, jaro a léto.
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Objevování života a Objevování křesťanství jsou 
ideální pro nekřesťany i  křesťany a Objevování 
učednictví je určeno pro ty, kdo se stali Kristo-
vými následovníky.

Jak se mohu zlepšit 
v tom, jak říkat 

druhým o Ježíši?

Kurzy a programy, které pořádají sbory (jako Ob‑
jevování života) mohou být skvělým způsobem, 
jak seznámit lidi s Ježíšem.

Přesto nejsou náhradou osobní evangelizace. 
Někteří z  našich přátel se nepřihlásí na kurz, 
ale budou v pravidelném kontaktu s námi. Jak 
se tedy můžeme naučit lépe jim říkat o Ježíši?

Nejsvobodněji a nejpřirozeněji mluvíme o  těch 
věcech, na kterých nám nejvíc záleží a  které 
jsou pro nás důležité. Jak říká Ježíš v  Matou-
šovi 12,34: „Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“

Když je tedy naše srdce plné krásy Ježíše Krista, 
budeme o něm mluvit.

Pokud jsou ovšem naše srdce plná jiných „bohů“ 
(ať už to je zdraví, rodina, sex, peníze, obliba 
u  druhých nebo cokoli jiného), pak lidem asi 
nebudeme říkat dobrou zprávu o Ježíši. A pokud 
ano, bude to nejspíš znít nuceně, polovičatě 
nebo neupřímně.

Nejlepší způsob, jak se připravit na osobní evan-
gelizaci, je být v životě více nadšení Ježíšem než 
kýmkoli nebo čímkoli jiným. Bůh toto nadšení 
posiluje tím, když se modlíme, přemýšlíme o Bibli 
a sloužíme v místním sboru.
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Čím více bude naše srdce naplněno Ježíšem, 
tím více se toto téma bude objevovat v našich 
každodenních rozhovorech.

Doporučená literatura: Jednoduše Ježíš? N. T. 
Wright, Jak mluvit o své víře? Don Everts.

Existují i další vhodné 
knihy pro přípravu 

na kurz Objevování 
života?

Jedním z hlavních témat kurzu Objevování života 
je varování před modlářstvím. Však i Bible před 
modlářstvím na mnoha místech varuje.

Vynikajícím a čtivým úvodem k tématu je kniha 
Tima Kellera Counterfeit Gods. Je ideální i pro 
nevěřící čtenáře.

Detailnější a odbornější knihou je We Become 
What We Worship Grega Bealea. Je to biblická 
teologie modlářství, která se zaměřuje na to, jak 
se toto téma vine Písmem.




