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Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám 
přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši 
hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu.

V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná 
naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání 
pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění 
vše, co se týká přítomnosti.

Kurz Objevování naděje v průběhu tří setkání účastníkům ukáže, jak 
evangelium naplňuje život nadějí, pokojem a smyslem, po nichž všichni 
toužíme. Uvidíme, jak byl Ježíš sám naplněním slibu naděje, který Bůh dal 
lidem v době Starého zákona o několik staletí dříve; a jak jsou jeho život, 
smrt a vzkříšení zárukou ještě většího naplnění v budoucnosti.

„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se 
rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Římanům 15:13)

Tým Objevování naděje

VÍTEJTE
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ČÁST 1

JAK VÉST KURZ
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ZAREGISTRUJTE SVŮJ KURZ 
NA WWW.PROMISECZ.ORG

Navštivte webové stránky www.promisecz.org a zaregistrujte svůj kurz. 
Na našich stránkách v sekci pro vedoucí získáte přístup k dalším 
materiálům:

• Digitální vizuální pobídky k diskusím

• Osnovy a přepisy filmů ke kurzu

• Vzor prezentace, kterou můžete použít při vedení kurzu
Objevování naděje online

• Tipy pro přípravu kurzu, včetně úpravy místa setkání, zvaní
účastníků a volby a školení vedoucích

• Propagační materiály včetně trailerů, log a plakátů
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ZAČÍNÁME

Kurz Objevování naděje tvoří tři lekce, které se zaměřují na osobu a dílo Ježíše 
Krista a naději, kterou v něm můžeme najít. Je zamýšlen jako úvod a 
seznámení s evangeliem pro ty, kdo se nepovažují za Ježíšovy následovníky.

Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh slíbil, že pošle Spasitele, Zachránce, který 
dostane jméno „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce 
pokoje“ (Izajáš 9:5). Skrze Ježíšovo dílo se toto zaslíbení naplnilo. Kurz 
Objevování naděje ukazuje, jak události z minulosti, z doby, kdy žil Ježíš na 
zemi, mohou změnit naši budoucnost a proměnit naši přítomnost.

STRUKTURA KURZU

Každá lekce kurzu se zaměřuje na jeden aspekt Ježíšova díla: jeho život, jeho 
smrt a jeho vzkříšení. Každá lekce se také zabývá jednou z velkých tužeb, 
které v životě máme: touhou po naději, po pokoji a po smyslu života. 
Prostřednictvím vyučování a studia založeného na Lukášově evangeliu 
uvidíme Ježíše jako naplnění Božího slibu daného prostřednictvím proroka 
Izajáše i jako naplnění našich největších potřeb.

Při studiu Ježíšova života v 1. lekci uvidíme, že Ježíš je Božský bohatýr, 
mocný Bůh, který naplňuje naši touhu po naději. Při studiu Ježíšovy smrti ve 
2. lekci uvidíme, že Ježíš je Vládce pokoje, který nám nabízí možnost mít
pokoj s Bohem i lidmi. Při studiu Ježíšova vzkříšení ve 3. lekci uvidíme, že
Ježíš je Otec věčnosti, který tím, že porazil smrt, dává životu smysl a cíl, které
všichni hledáme. A když se seznámíme s těmito věcmi, objeví se před námi
otázka: Pozvete Ježíše, aby se stal vaším Divuplným rádcem?

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE
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Následující tabulka ukazuje strukturu kurzu a to, jak do sebe témata zapadají.

LEKCE 1 LEKCE 2 LEKCE 3

Film, část 1 Naděje Pokoj Smysl života

Diskuse 
Kam podle vás svět 

směřuje?
Jak je podle vás 

možné najít pokoj?
Kde hledáte smysl a 

cíl života?

Film, část 2 Lukáš 8:22-25, 40-56 Lukáš 23:32, 39-46 Lukáš 24:1-11, 36-44 

Objevování
Lukáš 1:1-4;

8:40-42, 49-56 
Lukáš 23:32-47

Lukáš 24:1-6, 9-12,
36-44

Ježíš je Božský 
bohatýr, mocný Bůh, 
má moc naplnit naše 

nejhlubší potřeby.

Ježíš je Vládce pokoje, 
který boří bariéru mezi 

námi a Bohem.

Ježíš je Otec věčnosti, 
který porazil smrt, a 

tím dává životu smysl a 
cíl, po kterých toužíme.

Pozvete Ježíše, aby se stal vaším Divuplným rádcem?
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• Definice naděje: Naděje je radostné očekávání pro budoucnost,
založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se
týká přítomnosti.

• Naplnění proroctví: Křesťanská víra je založena na důkazech – Božích
slibech ohledně budoucnosti, které dal ve Starém zákoně a které se
naplnily v dějinách v osobě a díle Ježíše Krista. To nám dále dává
pevnou naději, že Bůh dodrží svůj slib, že dá svým lidem v budoucnosti
nové stvoření.

• Body zvratu: Události v Ježíšově životě, jeho smrt a vzkříšení jsou body
zvratu v dějinách. Mohou být body zvratu i v našem životě.

STRUKTURA LEKCE

„Jak“ a „kdy“ bude záviset na vaší situaci. Mnoho kurzů se koná uprostřed 
týdne večer, po dobu tří týdnů. Můžete se setkávat v církevní budově, doma, 
v kavárně nebo online.

Rady a dodatečné zdroje pro vedení kurzu jsou k dispozici ke stažení na 
webových stránkách www.promisecz.org, sekce pro vedoucí Objevování 
naděje. 

Dále uvádíme doporučenou strukturu lekce. Klíčovou částí kurzu Objevování 
naděje je budování vztahů s účastníky. Můžete zvážit, zda před lekcí 
nepodávat jídlo nebo drobné občerstvení. Na konci lekce povzbuďte 
účastníky, aby zůstali a povídali si, pokud budou chtít.

• Film, část 1 |  10 minut
• Diskuse | 15 minut
• Film, část 2 | 20 minut
• Objevování | 30 minut

ČÁST 1 |  JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE

HLAVNÍ TÉMATA

Když budete používat kurz Objevování naděje, hledejte následující témata, 
která se vinou celým materiálem:
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Film, část 1 uvádí téma lekce.

Diskuse dává účastníkům možnost říct svůj názor na téma lekce. Obrázkové 
pobídky mají sloužit k rozproudění diskuse. Jsou uvedeny ve Studijním 
průvodci, ale aktivita bude fungovat lépe, když se všichni budou dívat 
společně na větší soubor obrázků. 

Můžete je stáhnout ze stránek www.promisecz.org v sekci pro vedoucí. 
Můžete je vytisknout nebo promítnout.

Film, část 2 obsahuje učení z Lukášova evangelia. Navazuje na téma lekce a 
ukazuje, jak nachází naplnění v osobě a díle Ježíše Krista. Jako alternativu 
můžete biblickou lekci učit živě, osobně. Přepisy obou částí filmu jsou 
uvedeny na konci této Příručky pro vedoucí. Můžete si je také stáhnout z 
webových stránek www.promisecz.org - Objevování naděje.

Část Objevování dává účastníkům možnost číst biblický text a diskutovat o 
něm. Otázky posilují a do větší hloubky probírají materiál, který zachycuje 
film. Příručka pro vedoucí obsahuje poznámky s dalšími pokyny pro vedoucí.

POTŘEBNÉ MATERIÁLY

Abyste mohli kurz Objevování naděje používat co nejefektivněji, budete 
potřebovat následující materiály:

• Výtisk Lukášova evangelia nebo Bibli pro každého vedoucího a účastníka.
V našich příručkách používáme Český ekumenický překlad.

• Výtisk Příručka pro účastníky pro každého z účastníků a výtisk Příručky
pro vedoucí pro každého vedoucího.

• Psací potřeby, aby si účastníci mohli psát poznámky nebo otázky.

• Vytištěné obrázky pro diskusi pro každou skupinku. (Je to volitelná
možnost, viz výše.)
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• Digitální vizuální pobídky k diskusím

• Osnovy a přepisy výukových filmů

• Vzor prezentace, kterou můžete použít při vedení kurzu Objevování
naděje online

• Tipy pro přípravu kurzu včetně úpravy místa setkání, zvaní
účastníků a volby a školení vedoucích

• Propagační materiály včetně trailerů, log a plakátů

Stránky www.promisecz.org obsahují také informace o kurzu Objevování 
křesťanství a Objevování života. Objevování naděje je úvodem k osobě a dílu 
Ježíše Krista, ale po třech lekcích se bude řada účastníků chtít dozvědět víc. 
Zvažte, zda na tento kurz nenavázat kurzy Objevování křesťanství nebo 
Objevování života, abyste účastníkům pomohli dále poznávat křesť anskou 
víru.

ČÁST 1 |  JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE

ZAREGISTRUJTE SVŮJ KURZ NA www.promisecz.org

Navštivte webové stránky www.promisecz.org sekce Objevování naděje a 
zaregistrujte svůj kurz a získáte přístup k dalším materiálům, které si můžete 
stáhnout nebo upravit pro svůj kurz:
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PŘED
KURZEM

Než kurz začne, je potřeba udělat řadu věcí.

SEZNAMTE SE S LUKÁŠOVÝM EVANGELIEM, PŘÍRUČKAMI A FILMY 

Přečtěte si důkladně biblické texty a celé Lukášovo evangelium, abyste si je 
zasadili do kontextu. Seznamte se s příručkou, kterou bude vaše skupina 
používat, a pokyny k odpovědím na otázky v části věnované studiu v této 
Příručce pro vedoucí (strana 27).

Při přípravě může být užitečné, když si budete psát poznámky do svého 
výtisku Studijního průvodce pro účastníky. Někteří lidé používají při vedení 
skupiny raději Studijního průvodce s poznámkami, místo aby nahlíželi do 
Příručky pro vedoucí. V každém případě vám předchozí příprava na biblické 
studium i diskusi dodá více sebejistoty.

Jak budou členové vaší skupiny procházet kurzem Objevování naděje, 
budete muset být připraveni odpovídat na otázky, které vyvstanou po 
zhlédnutí filmů a na základě biblických textů. Na straně 65 příručky najdete 
část, která vám pomůže připravit se na tyto otázky dopředu. Pokud během 
setkání nebudete znát odpověď na nějakou otázku, přiznejte to a zeptejte se, 
zda můžete zkusit zjistit odpověď do dalšího setkání. 

Pokud používáte filmy ke kurzu Objevování naděje, pusťte si každou epizodu 
několikrát. Pomůže vám to lépe se seznámit s materiálem a také vám to 
umožní se na filmy během diskuse odvolávat: „Vzpomínáte si na to, co jsme 
slyšeli ve filmu?“

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE
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PŘIPRAVTE SI SVŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH 

„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 
jedinečný, zajímavý a působivý příběh, bez ohledu na to, zda se jeví jako 
dramatický, 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 „Můj příběh asi nebude moc zajímavý…“

– 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 na volné místo níže.)
Může být užitečné vyprávět ho ostatním vedoucím a požádat je o
zpětnou vazbu.

ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE
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PŘIPRAVTE SE NA TĚŽKÉ OTÁZKY 

Je pravděpodobné, že když se budete spolu s účastníky dívat do Bible a 
diskutovat o tom, co říká křesťanství, lidé začnou klást řadu otázek, na které 
bude potřeba pečlivě odpovědět. Příloha, která začíná na straně 63, vám 
pomůže najít odpovědi na některé z otázek, které lidé kladou nejčastěji.

MODLETE SE 

• aby lidé, které jste pozvali, na kurz přišli;
• aby vám Bůh umožnil dobře se připravit;
• za logistiku při přípravě kurzu;
• za dobré vztahy s ostatními vedoucími a členy skupiny;
• aby vám Bůh dal vše, co potřebujete pro věrné vedení kurzu;
• aby Duch svatý otevíral slepé oči těch, kdo se kurzu zúčastní.
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BOŽÍ ROLE PŘI EVANGELIZACI
A TA NAŠE

Při vedení kurzu Objevování naděje 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 na základě veršů, které jste četli:

Co je Božím úkolem při evangelizaci?

Proč lidé nedokážou vidět pravdu evangelia?

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

Jak bychom měli realizovat svou roli v evangelizaci?

BOŽÍ ROLE V EVANGELIZACI 

Co je Boží rolí 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 uslyšel 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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ČÁST 1 | JAK VÉST KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE

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 jsme uprostřed nadpřirozené bitvy. Důvodem, 
proč tolik lidí odmítá evangelium, je skutečnost, že ďábel působí a brání 
lidem v tom, aby poznali, kdo je Ježíš.

Ďábel lidi oslepuje tím, že je chce přimět, aby se honili jen za věcmi tohoto 
světa, které pomíjejí a nemohou je zachránit. Chce, aby své zájmy omezili jen 
na to, co je tady a teď: popularitu, rodinu, vztahy, majetek. Jsou slepí vůči 
všemu, co leží mimo tyto věci. 

Když se to stane, vidí lidé Ježíše jen v rámci toho, co je tady a teď – možná 
jen jako velkého učitele morálních hodnot. Jsou slepí vůči jeho věčnému 
významu. A podle 4. verše je satan pevně rozhodnut zabránit lidem v tom, 
aby viděli „světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, 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.
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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 
otevřít zaslepené oči. Proto se musíme modlit, aby Bůh zazářil svým světlem 
do srdcí nevěřících.

Druhý list Korintským 4:1-6 nám také pomáhá plnit naši úlohu v evangelizaci 
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.“

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 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 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. Je potřeba pamatovat, že někteří 
lidé jsou snadno ovlivnitelní. Chceme, aby se rozhodli následovat Krista 
proto, že budou přesvědčeni o pravdě a nechají se vést Duchem svatým; 
nechceme, aby to dělali z obdivu k vedoucímu kurzu.

Při používání kurzu Objevování naděje k tomu, abychom hlásali evangelium, 
musíme pamatovat na to, že je na Bohu, zda se někdo stane křesťanem, 
nebo ne. Jen on může otevřít slepé oči, takže musíme výsledky svěřit jemu.
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• Vysvětlete, že „činit pokání“ znamená, že se otočíme zády k 
nesprávnému 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 
prohlašuje, a že zemřel za naše hříchy na kříži a byl vzkříšen – a že se na 
něj v důsledku toho spoléháme.

Činit pokání a věřit je tedy něco, co děláme jako rozhodnutí v určitém okamžiku 
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:

JAK POMOCI ČLOVĚKU, KTERÝ CHCE  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)

Milost je možná zdarma, ale rozhodně není laciná. Ježíše stála život. A Ježíš 
nás volá, abychom se i my vzdali svého života, pokud ho chceme následovat. 
Pozvání je možná nabízeno 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.
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• 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 naděje, 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.

• 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. Povzbuďte 
účastníka, aby si promluvil s kazatelem o možnosti křtu. 

Nabídněte mu, že se s ním sejdete v neděli ve shromáždění, a pomozte 
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.
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V našem životě budou oblasti, o kterých víme (nebo pochopíme), že se 
Ježíši nelíbí. Činit pokání a věřit znamená, že se záměrně odvrátíme od 
těchto způsobů života a budeme se snažit žít tak, jak si to představuje 
Bůh. To je život, který Ježíš popisuje jako „život v hojnosti“ (Jan 10:10).

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

Kristus nás povolává, abychom ho zrcadlili i tím, že budeme s druhými 
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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