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Naše vize
Dovolte, abychom vám představili multimediální vzdělávací program Světem Bible.
Originální verze pod názvem New Beginnings byla připravena nadšeným týmem evangelistů, kazatelů a laiků z ASI Severní Amerika, společnosti It is written a Severopacifické unie Církve adventistů s. d., společně s grafickými designery a techniky z oddělení
digitálních médií společnosti It is written se sídlem ve Vancouveru.
Velmi nás těší, že členové sborů, evangelisté a kazatelé budou nyní moci používat
stejné evangelizační ilustrace a videa, která úspěšně používají evangelisté Mark Finley,
Ron Halvorsen, Ken Cox, Doug Batchelor a jiní.
Tento multimediální program vám ušetří velké náklady na drahé vybavení, neboť
je použitelný na jednoduchém přehrávači DVD. Modlíme se, abyste při používání
těchto evangelizačních kázání byli požehnáním pro své posluchače, ale abyste i vy
sami našli bližší vztah k Bohu a hlouběji porozuměli biblickému poselství.
Vzpomeňme na Kristova slova: „Ne mocí ani silou, ale mým Duchem.“ Naše modlitby a povzbuzení vás budou provázet ve vaší nové práci pro Ježíše Krista.
V požehnané naději vaši
		
		
		

Don Schneider
Předseda Severoamerické divize
Předseda výkonné rady It is written

		
		
		
		
		
		

Mark A. Finley
Ředitel/Moderátor
Mezinárodní televize It is written
Denzil McNeilus		
Předseda, ASI Severní Amerika

Česká verze
Více než jen překlad
Několik let snil Radim Passer – předseda ASI CS – o zpřístupnění tohoto materiálu
pro české a slovenské sbory. V roce 2007 konečně padlo rozhodnutí začít s přípravou
programu. Začátky práce byly provázeny diskusemi, do jaké míry je tento materiál,
poznamenaný americkou mentalitou, vhodný pro středoevropské prostředí. Někteří
laici či kazatelé se s programem již setkali při své misijní cestě do zemí třetího světa
pod hlavičkou společnosti Global Mission nebo Share Him, které tento materiál používají. Nejlepším řešením bylo pustit se bez dlouhého váhání do práce.
Přípravou české verze byl pověřen tým Maranatha o. s. Díky vybraným pracovníkům z řad nadšených odborníků i laiků vznikl ojedinělý multimediální program
v českém a slovenském jazyce. Dostáváte do rukou výsledek práce těch, kteří si jako
první mimo území Spojených států dali za úkol provést nejen překlad, ale i zodpovědný odvážný pokus o aktualizaci jak obsahovou, tak formální. Tento počin vycházel
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jednak z připomínek těch, kteří s programem už někdy v zahraničí pracovali, a jednak těch, kteří chtěli připravit svěží podklady pro biblickou práci v naší společnosti.
Výsledkem roční práce je materiál, který se odvážil nově pojmout tituly i podtituly
kapitol, metodický a teologický postup v souladu s posledním teologickým vývojem
v naší církvi, obohacený také o některé místní citace, které jednotlivá témata vhodně
doplňují, ilustrují či potvrzují. Stejně tak došlo i k citlivé obměně některých obrazů
a grafiky.
Jsme rádi, že zvítězilo biblické přesvědčení o tom, že Bůh povolává do práce každého a může využít schopností všech, kteří se mu dají k dispozici. Věříme, že nemalá
píle a poctivé rozhovory nad texty vám dávají do rukou čerstvé svědectví o biblické
zvěsti.
Ale pozor! Nejde jen o materiál. Klíčovým prvkem každého vyučování je člověk
připravený pracovat s Božím slovem – přednášející. Stejně tomu bude také v tomto
případě. Bude záležet především na něm, jak své posluchače osloví, jak je zaujme a jak
na ně zapůsobí. On může rozhodnout o prvním dojmu a celkové duchovní a společenské atmosféře každého setkání. Proto má učitel možnost navrhnout zčásti svůj
úvod, závěr či dokonce některý aktuální komentář k některým částem, pokud si je
jist, že zůstává na půdě Bible. Každopádně je velmi nutné, aby si každou kapitolu
nejprve důkladně prostudoval, aby mohl zodpovědným způsobem přiblížit evangelium svým posluchačům. Protože spoléháme na to, že Boží Duch je živý v každém
čase a na každém místě, připravený program může sloužit nejen jako vodítko, ale také
jako živá inspirace pro další promýšlení biblických textů. Na lektorovi také bude, aby
se podrobně seznámil s celou sérií a připravil se i na případné otázky. Pokládáme také
za důležité, aby byl každý zájemce či sbor zaškolen z hlediska myšlenkového pojetí
a pracovního užití.
Vedle České a Slovenské republiky pozorujeme zájem o tento materiál rovněž
v dalších evropských zemích. Těší nás, že probíhají rozhovory v rámci společnosti ASI
Europe, které otevírají možnost nabídnout tuto první evropskou verzi dalším sborům
v sousedních zemích.
Přejeme všem přednášejícím i posluchačům Boží vedení a modlíme se o jeho požehnání při studiu Bible.
Za přípravný tým

Dušan Kučera
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Úvod ke vzdělávacímu programu
Světem Bible
Uvolnění moci silné jako dynamit
Jak mi toto DVD pomůže být úspěšným učitelem Bible?
Za prvé, žádné technické zařízení ani písemný materiál nebo ilustrace nemohou udělat práci Božího Ducha. Věříme, že jen Boží moc nás může použít k tomu, abychom
dnes zasáhli lidská srdce věčnou pravdou zjevenou v Bibli. Pouze ve spojení s Bohem
lze evangelium správně pochopit a také vhodně předat. Chcete se napojit na obrovskou duchovní sílu (dynamis)? Odevzdejte své srdce a život Bohu a požádejte ho, aby
vás naplnil svým Slovem. Tento program je jedním z prostředků, který může Bůh
použít v naší době k novému setkání s Ním a jeho poselstvím. Dostáváme do rukou
nástroj, který máme použít k jeho slávě. V rukou oddaného, přemýšlivého a pilného
křesťana, který žije pro Boha, se může tento DVD program stát mocným prostředkem pro předávání věčného evangelia.

Použití DVD Světem Bible
Úspěšné studium Bible zahrnuje kombinaci studia Božího slova, aktuálního projevu
moci Ducha svatého a lidského přátelství. Použití programu bude pro vás osobně
i pro vaše přátele a příbuzné velice účinné, když je využijete pro domácí studium, semináře v malých skupinách nebo i při větších evangelizačních setkáních.
Když lidé v uvolněné atmosféře sledují prezentace na DVD, slyší a sami čtou vybrané biblické texty k daným tématům, uslyší připravený výklad, budou moci klást
otázky…, určitě získají nové zakotvení v Bohu a jeho poselství. … Výzvy k rozhodnutí obsažené v lekcích pomáhají všem zúčastněným najít nový postoj k našemu Stvořiteli a Zachránci.
Co k práci potřebujete? Program vyžaduje tři věci:
– DVD přehrávač nebo PC
– Videoprojektor nebo televizi
– DVD disk Světem Bible (včetně vytištěných výkladových textů)

Jak kázat s DVD?
DVD Světem Bible lze použít mnoha různými
způsoby
Náš program velmi zjednodušuje přípravu a realizaci evangelizačních kázání. Jestliže
umíte zřetelně a pomalu číst, máte cit pro tempo a odmlky, rozeznáváte s trochou
pedagogické vlohy potřebu důrazů, můžete program úspěšně použít, i když jste nikdy
nepřednášeli. Zní to neuvěřitelně? Jeden 72letý muž, který celý život pracoval v lese
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a ve mlýně, nikdy nemluvil k lidem, přesto nakonec vedl úspěšnou evangelizaci s pozoruhodnými výsledky. Musí být splněny pouze dva předpoklady: ochota nechat se
použít Božím Duchem a schopnost se učit vhodně číst či přednášet text přednášky.
Přednášky by se neměly číst mechanicky. Pokud se dobře připravíte, je možné se po
určité praxi s materiálem sžít tak, že jej budete používat spíše jako myšlenkové vodítko pro svůj volný přednes. Postupně můžete jako lektor růst až tak, že se budete
řídit jen svými poznámkami či osnovou. Na programu Světem Bible je krásné to, že
přípravu přednášek a vybírání nejvhodnějšího pořadí témat už za vás udělali jiní, a tak
má přednášející možnost soustředit se jen na přípravu toho, jak poselství předat. Určitý čas musíte věnovat se svými pomocníky na celkovou organizační přípravu.

Jak lze Světem Bible účinně používat?
Program je možné použít s videem: po připojení k domácí televizi nabízí krásně ilustrované a vyprávěné poselství s biblickými texty, citacemi a animovanými klipy. Použijete pak přiložený přepsaný scénář a představíte poselství osobně. …
Po absolvování každé lekce nastává ideální doba k diskusi, ve které mají účastníci
příležitost klást otázky k přednesenému poselství.
Mnozí přednášející úspěšně používají k DVD tištěné lekce. Výhoda je zřejmá – účastníci texty nejen vidí na plátně či obrazovce a slyší je, ale mohou si osobně a znovu
v klidu projít psané lekce, vyhledat si jednotlivé odkazy doma a seznámit se s kontextem biblických citací. Vytištěné shrnutí tak dává lidem příležitost znovu se k tématu
vracet a získat dostatečný podnět k osobnímu studiu a rozhodnutí přijmout nově
představenou biblickou pravdu.
Někteří evangelisté naopak pořádají veřejné biblické přednášky bez tištěných materiálů pro posluchače. Evangelista ovšem postaví do předsálí stolek a po přednášce
vyzve zájemce o psané texty, aby se nejprve zapsali, a teprve pak si vzali psané téma
domů, doma vyplnili dotazník k lekci a přinesli na další přednášku, kdy si mohou
vyzvednout další psaný díl.

Jak program používat
Vítejte ve světě DVD evangelizace. Brzy se připojíte k zástupu desetitisíců kazatelů
a laiků, kteří chtějí šířit dobrou zprávu. Chceme vás ujistit, že uděláme vše, co bude
v našich silách, abychom tento program dál vyvíjeli jako jednoduchý a produktivní
prostředek k výuce Bible.

Formát Světem Bible „KÁZAT“
Mnozí z vás touží po tom představovat nádhernou biblickou pravdu jiným. Mnozí
laici, kteří nikdy nekázali, velmi brzy objevili, jak jednoduché je pomocí grafického
zpracování vysvětlovat lidem Bibli. Dostanete DVD označené nápisem „KÁZAT“.
Disk obsahuje grafické prezentace pro 26 lekcí. Můžete vést celou evangelizační sérii
pouze s použitím tohoto disku.
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Přejeme vám Boží požehnání při používání programu Světem Bible, s jehož pomocí můžete sdělit svým posluchačům, co pro vás znamená vztah s Ježíšem Kristem
a jeho poselství o záchraně. Budeme se za vás modlit, aby si vás Bůh použil v šíření
jeho pravdy pro tuto dobu.

Pořadí témat na DVD
0. Existence Boha
Diskuze nad základní lidskou otázkou: Lze žít v absolutním popření Boha?
1. Můžeme rozumět budoucnosti?
Prorocký pohled za oponu dějin. Výklad a aktualizace 2. kapitoly knihy Daniel.
2. Trendy a znamení doby
Rozumíme dnešnímu světu? Výklad 24. kapitoly knihy Matouše.
3. Návrat Ježíše Krista
Událost, která všechno změní. Vrchol biblických proroctví.
4. Tajemství stvoření
Poselství o původu, hodnotě a budoucnosti světa.
5. Život – náhoda nebo záměr?
Pohled vědce na přírodu a člověka. Biblická alternativa evoluční teorie.
6. Poklad dávných svitků
Jak Bible vznikla a jaký je její význam pro lidstvo.
7. Existence utrpení
Jak to všechno mohl Bůh dovolit? Kdo je zodpovědný za zlo?
8. Osobnost, která změnila svět
Může změnit i tvůj život – vzkříšený Ježíš Kristus.
9. Nabídka věčnosti
Odvěká lidská touha. Jaká k ní vede cesta?
10. Poselství o dni soudu
Existuje spravedlnost?
11. Význam Desatera
Rozdíl mezi dobrem a zlem. Výklad Boží smlouvy s člověkem.
12. Sobota je víc než víkend
Význam dne odpočinku. Co znamená, že jej Bůh oddělil, posvětil a požehnal?
13. Ošidná síla tradice
Změna dne odpočinku ze soboty na neděli – historický výklad.
14. Cesta, která končí smrtí
Stav člověka po smrti.
15. Tajemné hlasy a signály
Pozadí spiritismu a okultismu – největší moderní náboženské svody.
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16. Principy zdravého života
Jak žít lépe a déle. Základní funkce lidského těla a jeho optimální podmínky.
17. Význam křtu
Vždy můžeš začít znovu a jinak. Význam osobní smlouvy s Bohem.
18. Pravé a falešné náboženství
Ohrožení pravdy i jejich následovníků. Výklad 7. kapitoly knihy Daniel.
19. Osudná znamení
Znamení Boží a znamení šelmy. Dvě protichůdné mocnosti.
20. Duchovní investice
Význam biblického desátku.
21. Osvobozující pravda
Rozhodující náboženská kritéria – charakteristika duchovního Babylónu.
22. Prorocké poslání dnes
Osobnost proroka v dějinách, odkaz E. G. Whiteové.
23. Pravda jako cesta
Proč je tolik církví? Postupný vývoj a charakteristika křesťanské církve.
24. Církev dnes
Smysl a poslání církve. Čemu věří Církev adventistů sedmého dne?
25. Ohrožují nás poslední rány?
Východisko z bezvýchodné situace.
26. Konec zla
Apokalypsa podle biblické knihy Zjevení.
27. Nové stvoření
Zjevení budoucnosti.

DVD program pomáhá v NÁVRATU K ZÁKLADŮM
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Návrat k základům
Církev vstoupila do třetího tisíciletí křesťanské éry. Naše budoucnost je ohlášena
prorockou výzvou, abychom kázali evangelium o Ježíši Kristu tak přesvědčivě a věrohodně, jak to naše církev dělala ve svých počátcích.
Představte si vizi pro církev, která je založena na osobním přijetí Krista a jeho povolání
aktivně předávat poznanou pravdu svému okolí. Jsme přesvědčeni, že Boží vize pro církev
je živé a biblické křesťanství zbavené nudného formalismu. Je to vize aktivních členů,
svědčících o tom, co pro ně znamená Bůh a Kristovo evangelium v každodenním životě.
Věříme, že Boží vize pro církev je, že také posluchači teologického semináře se setkají s aktuální pravdou, která je cele naplní. Tato vize počítá s tím, že všichni členové jsou zapojeni do praktické služby. Žádný člen nemusí být pasivní, protože když se znovu ponoří do
studia Bible, začne se přirozeně podílet na šíření jeho věčného poselství. Věříme tomu, že
díky této práci nastane v mnoha sborech duchovní oživení a zrodí se nový zájem o studium Bible. Tím ožijí i sobotní bohoslužby. Kazatel bude moci navštěvovat nové zájemce
o dodatečné vyučování a pravidelně připravovat křty.
Abychom dosáhli pokroku ve vývoji církve, je potřeba, abychom dosáhli plného zapojení laiků v evangelizační práci a podpoře duchovního poznání Boha. Úkol kazatele
je v tom, aby všechny členy sboru odborně a systematicky připravoval na tuto službu.
Jestliže neprobíhají ve sborech vzdělávací programy, církev ztrácí svůj smysl. Jen se
podívejme kolem sebe, kolik pasivních křesťanů sedí v sobotu v lavicích našeho sboru!
Tato pasivita je neblahým dědictvím středověku a žel, přijala ho řada našich sborů.
Jsme přesvědčeni o tom, že naše církev se musí vrátit k biblickému modelu služby,
který vychází z textu 1. Petr 2,9:
„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste
konali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“

Poznámka pro kazatele o využití laiků
při evangelizaci s DVD
Jestliže evangelizační přednášky nevedete vy sami jako kazatelé, máme pro vás následující
rady:
Jako kazatelé hrajete ve vývoji a růstu církve důležitou roli. Uvažujte o této přednáškové sérii jako o možnosti, která při správném používání oživí jak Váš osobní vztah
k systematické práci s Biblí, tak vztah k Bohu u členů vašich sborů. Připravte se na
daná témata co nejlépe. Pokud jste přesvědčeni, že daný program můžete ještě doplnit
či obohatit, učiňte tak. Jen začněte s čerstvým odhodláním a nebojte se, že se k Vaší
pilné práci Bůh nepřizná! Snažte se setkání nad Biblí nabídnout co nejširšímu okruhu
lidí ve městě. Modlete se o Boží požehnání pro tuto práci.

Návrat k základům

Prosím vás, jen v žádném případě nezačínejme vedoucím sboru nebo členům povídat
opět něco takového jako: „Víte, je tu zase nějaký nový program, osobně nevím, co si
o tom mám myslet. Moc se mi do toho nechce, ale zkusme zorganizovat pár malých
přednášek. To víte, je to takový experiment, nemáme s tím žádné zkušenosti. Abych
vám řekl pravdu, ani nečekáme nějaký velký zájem či nová rozhodnutí následovat
Krista, ale uvidíme…“
Místo těchto pohodlných frází se zkusme s programem seznámit a nabídnout novou šanci a povolání. Zamyslete se znovu nad vývojem naší církve. Pokud církev kdy
rostla, bylo to proto, že pracovali laici, protože tehdy bylo velmi málo kazatelů. Stejné
tajemství úspěchu na nás čeká i dnes. Můžeme vstoupit do nové éry duchovní práce.
Věříme, že prožijeme nové zkušenosti s živým Bohem a mocí jeho Slova. Určitě prožijeme naplnění biblických zaslíbení i proroctví, které dal Bůh Ellen G. Whiteové před
mnoha lety, že v době před druhým příchodem Krista se členové sborů spojí s kazateli
a vedoucími církve, aby předali biblické světectví tak živě, jak to doposud ještě neučinili. Věříme, že prožijeme znovu duchovní oživení.
Jako kazatelé jste katalyzátorem, který může pomocí tohoto programu lépe než kdokoli jindy inspirovat, podporovat, vést a vyplňovat prázdná místa v životech mnoha
lidí.
Jeden kazatel, který ve svém sboru podpořil tento typ biblických přednášek v menších
skupinách, stál se svými spolupracovníky na pódiu sboru. Jeho osobnost dala programu jiskru. Byl tím, kdo program sboru představil, začal praktikovat, podával o vývoji situace zprávy, organizoval za tímto účelem sbírky, modlil se za tuto práci a pomáhal novým zájemcům v zapracování. Přednášky v tomto sboru byly velmi úspěšné.
Místní kazatel byl přitom v reformě sboru aktivním účastníkem, ne pouhým stínem
v pozadí. Kdyby si jen tak sedl a říkal: „je to vše na vás…,“ odsoudil by další vývoj
svého sboru k ještě většímu úpadku.
Představte vedoucího programu jako evangelistu nebo vedoucího misie sboru. Nadchněte pro použití tohoto programu celý sbor. Řekněte svým členům, že se sami
mohou podílet např. modlitbami, návštěvami přednášek, praktickou obsluhou přístroje nebo pozváním svých přátel či dalších členů rodiny. Věřte tomu, že každý člen
církve uslyší v programu něco, co ještě neslyšel. A každý už mnoho věcí také zapomněl a potřebuje své znalosti a pochopení Písma znovu oživit a prohloubit.
V celkovém úspěchu jsou klíčoví všichni členové sboru!
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Úspěšná evangelizace vyžaduje
závazek
Evangelizace je proces, nikoliv jednotlivá událost. Když členové sboru začnou být
před přednáškami aktivní ve sdílení Krista se svými přáteli, sousedy a spolupracovníky, Bůh jim určitě požehná neobvyklým úspěchem.
Být úspěšným v získávání lidí pro Krista však vyžaduje také závazek. Není možné
dokončit svěřený úkol bez zvláštního úsilí. Ačkoliv je pravdou, že tuto práci nemůžeme udělat bez Boha, je také pravdou, že On se rozhodl nedělat ji bez nás. Kdyby
Bůh chtěl dokončit své dílo bez nás, už by to dávno udělal a všemu by byl již konec.
Zde je několik praktických, jednoduchých a efektivních kroků, které může váš
sbor udělat v přípravě na sérii přednášek.

1. Vytvořte modlitební zázemí
Zvolte vedoucího modlitební služby. Dva měsíce před začátkem přednášek zorganizujte modlitební skupinky, které se budou nad plánem zamýšlet a modlit se za něj.
Modlete se za konkrétní jména, místa, také za bývalé členy a jejich příbuzné, mladé
lidi, dospívající děti, seniory atd. Promyslete si svá setkání uváženě a proste o Boží
moudrost.

2. Vytvořte tým kolportérů
Vyberte vedoucího kolportérů. Tři měsíce před začátkem akce připravte tým, který
projde celou zvolenou oblast s pozvánkami na kurz studia Bible, případně s další
vhodnou literaturou. Deset dní před začátkem přednášek naplňte cílovou oblast evangelizačními letáky. Pozvěte na přednášky co nejvíce lidí!

3. Vytvořte tým pro biblické studium /
navštěvovací tým
Zvolte vedoucího biblického studia, který bude organizovat biblické hodiny. Setkávejte se alespoň jednou týdně, abyste mohli reagovat na zájem o studium Bible.
a) Sežeňte si seznam zájemců z různých zdrojů (kazatel, evangelisté, mládež, Advent
Orion, Kluby zdraví, Korespondenční kurz, AWR…).
b) Poštou nechte hromadně rozeslat pozvánky ke studiu Bible v celé své cílové oblasti.
c) Utvořte si seznam všech zájemců z různých zdrojů. Osobně nebo poštou doručte
každému jednotlivci na vašem seznamu pozvánku k biblickému semináři.
d) Každý týden veďte domácí skupinku biblického studia a studujte zvolené zajímavé
téma jako vzor celého programu.

Příprava a školení

V Galatským 6,7 je zakotvena věčná biblická zásada: Co člověk zaseje, to také sklidí.
Chce-li mít farmář úrodu, musí zasít. Kde není setba, není ani sklizeň. Kde se sází
málo, tam se také málo sklízí. Kde se hodně sází, tam je veliká sklizeň. Sklidíme nejen
to, co zasejeme, ale daleko více, protože Bůh požehná naše úsilí tak, že si to ani nedovedeme představit. Pokud začneme poctivě pracovat, úspěch je zaručen. Bůh nám to
mnohokrát slíbil.

Příprava vlastního sboru
na evangelizaci
V dnešní stresované společnosti máme všichni málo času. Proto se musíme zaměřit na
konkrétní evangelizaci. I když stálá služba druhým je součástí životního stylu živých
křesťanů, potřebují také dobu na přípravu a rozvoj v používání svých duchovních
darů a služebností.
Nejdříve se podívejte na svůj sbor. Během přípravy na evangelizaci bychom se
měli snažit omezit běžnou rutinu výborů a dalších setkání, které mohou být časově
náročné. Některé sbory určily staršího, diakona, diakonku, pokladníka a tajemníka,
aby se starali o základní potřeby samotného sboru během doby evangelizace, aby
mohli plně zaměřit pozornost všech ostatních na evangelizační aktivity.
Za prvé pořádání sobotní bohoslužby a za druhé pořádání bohoslužby uprostřed
týdne. Aby se tyto dvě aktivity staly naší prioritou, budeme muset udělat určité závazky. Je to možná nepříjemné slovo, ale při přípravě vašeho sboru na veřejnou evangelizaci je závazek nezbytný. Je to stejné jako u všech jiných projektů. Začíná to rozhodnutím věnovat studiu Bible sobotní bohoslužby a jednu hodinu v týdnu. A svůj
závazek musíte pravidelně sledovat – zda ho plníte včas a v požadované kvalitě.
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Zajištění organizace
Když plánujete samotnou sérii přednášek, budete se muset zabývat různými detaily
a zodpovědět si některé otázky. Tato kapitola se zaměřuje na to, co budete muset při
plánování přednášek udělat.

Zajistěte místo
Jako sbor se domluvte na tom, zda se evangelizace bude konat ve sboru, u někoho
v domácnosti či ve veřejném prostoru. Začít ve sboru může být velmi produktivní,
jestliže jsme provedli dobrou přípravu. Měly by však být naplněny jisté požadavky.
Nejprve SBOR:
1.
2.
3.
4.

Má sbor dostatek míst k sezení pro počet lidí, které očekáváte?
Je místo atraktivní, dobře udržované a čisté?
Má např. dostatek parkovacích míst?
Je sbor na bezpečném a snadno dostupném místě?

Na druhou stranu, chystáte-li se použít veřejný SÁL, měli byste zvážit podobné
otázky:
1.
2.
3.
4.

Je místo dostupné většině lidí z města?
Má např. dostatek parkovacích míst?
Je to oblíbené místo, známé většině lidí v místě?
Je to neutrální sál, kde se budou cítit dobře lidé jak z různých denominací, tak bez
vyznání?
5. Je oblast kolem sálu bezpečná a klidná?
6. Můžete si pronájem dovolit finančně?
Další důležitá věc ke zvážení při objednávání sálu je získat podepsanou smlouvu alespoň tři měsíce před začátkem akce, ve které je alespoň 25% záloha, která zajišťuje
pronájem místa v daných termínech.

Zajistěte hlídaní dětí
Takový krok zvedne účast nejméně o jednu třetinu! Většinou stačí zajistit péči o malé
děti do sedmi let. Existují skvělé programy pro děti, které jsou rovněž inspirovány
biblickým poselstvím jako přednášky pro dospělé. Tak se děti dozví stejné informace
jako dospělí. Na každých 10 dětí je většinou třeba dvou vedoucích.

Zajištění organizace

Vyberte člověka, který bude mít na starosti
hudbu
Chcete-li použít hudbu, vyberte vhodného člověka, který bude spolupracovat s evangelistou a připraví takovou hudbu, která bude spojujícím prvkem přednášek. Podobně lze připravit různá živá vystoupení umělecky nadaných lidí apod. Protože
každé evangelizační setkání je jedinečné, stejně jako sám evangelista, je potřeba toto
vše individuálně domluvit.

Vyberte lidi, kteří budou vítat u dveří
Je-li to možné, vyberte především mladé vzdělané lidi. Vyberte muže i ženy, kteří jsou
veselí, dobře oblečení, vřelí a duchovně aktivní. První dojem je nejdůležitější, protože
je trvalý. Počítejte se třemi vítajícími lidmi na každých 100 návštěvníků. Jestliže se
chystáte půjčovat Bible, tito lidé pak mohou pomáhat u stolů s Biblemi. Jejich úkolem je zapsat návštěvníky, dát jim každý večer Bibli a rozdávat propozice k přednáškám.

Zvažte, zda budete dělat dobrovolnou sbírku
To je příležitost, jak využít i mladé lidi. Je zajímavé, že jsme zjistili, že dívky vždy
vyberou více než chlapci! Pokud se pro sbírku rozhodnete, připravte dostatek lidí, aby
pokryli celou místnost.

Zajistěte starší, diakony a diakonky
Ti by měli plnit různé role dle potřeby. Např. pomáhat na parkovišti, vítat venku
přede dveřmi, vybírat registrační kartičky, udržovat toalety, uklidit po skončení akce
atd.

Zvolte osoby pro dodatečné návštěvy
Měly by to být osoby přátelské a diplomatické. Návštěvy probíhající v období mezi
jednotlivými přednáškami – mimo studijní večery – mohou být velmi důležité.
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Pořadí témat
Základní principy
1. Vytvořte si postupné pořadí, které bude motivovat
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Zaujměte pozornost
Vzbuďte zájem o témata
Vzbuďte touhu poznávat víc
Prohlubte přesvědčení získané ze studia
Veďte k rozhodnutí
Vyzvěte k praktickým činům

2. Ve svých prezentacích veďte lidi krok za krokem: z pozice, kde se právě nachází,
do pozice, kde je chce mít podle aktuálního poznání Bůh.
A. Volte nejprve všeobecná témata.
B. Dále témata o Bibli a Kristu.
C.	Těžší prorocká témata volte až ve chvíli, kdy lidé získávají větší jistotu a porozumění Bibli.
D. Když vidíte, že je vybudován vztah k Bohu a Bibli, můžete vést k rozhodování.
E.	Celou dobu zařazujte různé praktické návrhy, např. křesťanský život doma,
jak bojovat se zlozvyky, každodenní zkušenosti atd.
3. Pro vaši první sérii evangelizačních přednášek se zkuste držet pořadí úspěšných
evangelistů, kteří navrhli dané pořadí v našem programu Světem Bible.
4. Pamatujte, že vaším cílem je přivést lidi k rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako
Spasitele a následovat jej jako svého Pána ve společenství církve i v rámci své společnosti.
5. V týdnu po skončení přednášek pořádejte aspoň jednou týdně dodatečný přípravný kurz ke křtu. Nazvěte jej třeba prohlubující kurz či specializovaný seminář
studia Bible. Na toto pokračování pozvěte všechny, kteří se doposud účastnili.
Můžete postupně vhodně zopakovat důležitá poselství jiným způsobem. Můžete
navrhnout určitá prohloubení přednesených témat. Veďte své posluchače k vyjádření, zda přednesenému poselství rozumí, zda s ním souhlasí a zda jsou připraveni ho ve svém životě praktikovat. Nakonec svou skupinu veďte k rozhodnutí ke
křtu, aby učinili smlouvu s Bohem. Je možné použít kartiček, na kterých by mělo
být napsáno hlavní učení Bible, kterému v církvi věříme, prohlášení o rozhodnutí
a místo k podpisu. Křest vykonejte v sobotu – vhodné je odpoledne, či podvečer.
6. Je dobré začít druhou sérii přednášek následující pátek. Novým věřícím to dává
příležitost projít si poselství znovu např. z jiného úhlu. Je pochopitelné, že tento
program Světem Bible nemohl vyčerpat všechny pohledy a detaily. Budete překvapeni, jak teprve nyní si posluchači uvědomí mnoho z toho, co nepochytili při
první sérii. Z praxe víme, že se mnohému naučí teprve při druhé sérii. Tak prostě

Získání a udržení zájmu lidí

lidská mysl funguje. Dává to také příležitost pozvat své přátele a rodinu těm lidem, kteří si teprve po absolvování první série uvědomili, že tato látka je přitažlivá
i pro ostatní. Musíme chápat, že se nejprve museli s námi a s programem seznámit, aby jej mohli doporučit i svým přátelům. Na následná přednášková setkání je
vhodný pátek a soboty večer.

Jak zajistit velkou účast
1. Mějte program dobře zorganizovaný do všech podrobností. Začněte včas. Vyvarujte se hluchých míst, kdy lidé bezradně čekají, co bude dál.
2. Kázání. To je nejdůležitější faktor pro udržení zájmu. Reklama může lidi jednou či
dvakrát přilákat, ale neudrží je po celou dobu. Stejně tak je neudrží v pozornosti
nezajímavé kázání. Snažte se stát zajímavým mluvčím. Kažte s přesvědčením, aby
lidé viděli, že celým srdcem věříte tomu, co kážete a chcete, aby poznali úžasného
Spasitele, kterého znáte a milujete. Modlete se, aby Duch svatý odstranil strach
z vašeho srdce a pomohl vám kázat s přesvědčivostí.
3. Uvědomte si, že lidé se dnes zajímají o televizní pořady, sporty a rekreaci, které
jsou vzrušující. Uvědomte si to při přípravě a průběžném hodnocení. Požádejte
o zpětnou vazbu důvěryhodné, ale také kritické přátele, abyste se dozvěděli pravdu
o svém vystoupení. Současná generace se rozhoduje možná o něco více pravou
polovinou mozku, na základě svých pocitů, než levou polovinou na základě logiky
a rozumu. Přesto musíme počítat s tím, že mezi posluchači jsou obě skupiny.
Proto musí být vaše práce vyvážená, aby oslovila obě tyto skupiny. Nezahlťte je
však pouze logickými argumenty. Používejte zajímavé příběhy, které ukazují také
nádheru biblické pravdy. Nemyslete si však, že lidé jsou hloupí a že jim můžete
vyprávět cokoliv. Vyprávějte jim o skutečných lidech, kteří slyšeli a přijali to,
o čem mluvíte. Použijte přirovnání z jejich každodenního života. Tím oživíte duchovní myšlenky životními zkušenostmi, které jsou srozumitelné pro každého.
4. Obdarujte člověka, který navštěvuje kurz pravidelně. Někteří členové sboru mohou proti tomu mít námitky a myslet si, že používáte levné marketingové triky,
abyste přilákali lidi jednat proti své vůli. Nebojme se však využít přirozené psychologické vlastnosti lidské mysli. Někteří lidé by chtěli přijít, ale určitá osobní
pýcha jim brání, aby projevili zájem o nějaké biblické poselství organizované
církví. Když však budeme se všemi jednat korektně, když dostanou např. střízlivý
dárek za účast, je to pro ně určitá motivace, stejně jako hudební přednes, video
atd. Malý dárek pomůže udělat reklamu tématu, aby si je posluchači lépe zapamatovali. Každý večer losujte o knihu, kazetu, CD, DVD apod. – účastníci se tak
budou cítit uvolněně, budou vtaženi do dění a povzbudí to jejich zájem o přednášky. Přednášejícímu to poskytne přirozený kontakt s posluchači.
5. Navštivte vybrané lidi a pozvěte je na svůj seminář.
6. Pošlete povzbuzující dopis nebo pohlednici každému člověku, kterého máte na
seznamu kontaktů.
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Jak používat výzvy
Evangelizace není zábava (ačkoli se snažíme udělat ji co nejatraktivněji a co nejzajímavěji). Není to ani předávání informací, ač i toto je důležité. Podstatou evangelizace
je osobní představení Ježíše Krista, pozvání posluchačů k následování svého Spasitele
a Pána ve společenství církve.
Když kážete, přirozeně chcete, aby si lidé odnesli tolik pravdy, kolik jí jsou
schopni vstřebat. Důležitější ovšem je, aby si odnesli postupné pochopení jednotlivých témat a rozhodnutí přijmout výzvu. To je jedna z nejdůležitějších věcí. Prosím
pořádně si svou výzvu připravte. Ve svých přednáškách buďte vřelí – třeba i s trochou
vkusného humoru. Ale na konci usilujme o to, aby se lidé rozhodli pro Krista. Nejsme zde proto, abychom lidi bavili nebo je zásobovali zajímavými informacemi. Náš
úkol je pomoci lidem učinit rozhodnutí pro Krista, které povede k proměně jejich
života. Je důležité vyzvat k rozhodnutí ve chvíli, kdy jsou lidé o tématu přesvědčeni,
jinak se nemusí rozhodnout nikdy.
Mark Finley nám moudře připomíná že „Rozhodnutí vychází ze souhry čtyř
kroků:
– poznání
– přesvědčení
– probuzení touhy v mysli člověka
– teprve potom přichází konečné rozhodnutí a čin
Když poznání, přesvědčení a touha v mysli člověka dosáhne v souvislosti s daným tématem jisté intenzity, mysl se posune k rozhodnutí a činům… Všechna kázání, biblické
studium a osobní rozhovory by měly být moudře protkány těmito čtyřmi faktory.“
Objevy v proroctví, str. 85 (zvýraznění redakce)
Čtyři základní výzvy
1. Přibližte Boží lásku na pozadí Kristovy oběti (láska). Řím 5,6–8
2. Zdůrazněte vliv rozhodnutí na blízké a přátele (příklad). Řím 14,7
3. Jasně vysvětlete skutečnost, že na konci budou jen dvě skupiny lidí – zachránění
a nezachránění (volba věčného života či smrti). Mat 7,13.14
4. Upozorněte na nebezpečí odkládání, které může mít za důsledek věčnou ztrátu
spasení (neodkládejte rozhodnutí). Mat 25,10; 2. Kor 6,2

Jak vést na veřejné evangelizaci lidi
k rozhodnutí
Nejlepší je pracovat na principu postupného
rozhodování
1. Každý večer udělejte určitou výzvu. Kázání v DVD sérii Světem Bible obsahují
prostor pro výzvu na každý večer. Využívejte je a přemýšlejte, jak ji vyjádřit vlast-
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ními slovy. Buďte vnímaví vůči svým posluchačům (při návštěvách v jejich domovech i při přednáškách). Rozvíjejte svou schopnost vycítit, kdy jsou připraveni na
větší rozhodnutí. Přemýšlejte také o vhodné formě v rámci naší kultury – zvednutí
ruky, lísteček, přikývnutí, vytvoření ticha pro vnitřní rozhodnutí. Vyvrcholením
by bylo povstání či pozvání osob dopředu.
2. V závěru kázání veďte lidi k tomu, aby se sklonili ke krátké modlitbě. Vyzvěte
posluchače, aby reagovali i na jednoduché otázky, např.: „Chtěli byste porozumět Bibli, proroctví, této otázce? Chtěli byste žít s vědomím, že Vás Bůh vede?
Přáli byste si Bohu více důvěřovat? Věříte tomu, že Bible má daleko větší význam
a váhu, než je všeobecné mínění lidí? Připouštíte, že i dlouholetá tradice církve se
může mýlit?“ atd.
3. Váš tým by měl pečlivě sledovat, kdo jak reaguje. To vám pomůže nejlépe využít
omezený čas, který máte k dispozici k tomu, abyste se mohli soustředit na ty, kteří
jsou nejvíce otevření a kteří čekají na vaši podporu.

Ve vhodnou dobu vyzvěte lidi, aby navrhli téma
modlitby
1. To můžete udělat téměř po každém kázání, ale je to pravděpodobně nejlepší po
třech až čtyřech večerech.
2. Můžete říci např. toto:
„Vím, že vždy máme na srdci něco, o čem bychom rádi hovořili. Každý z nás
potřebuje Boží pomoc. Možná je někdo z nás nemocný. Možná někdo z nás prožívá zvlášť těžký životní problém – osobní, rodinný, pracovní… Možná nás trápí
nějaký zlozvyk, který stojí mezi námi a Bohem. Možná bojujete s rozhodnutím
ohledně toho, co jste zde dnes večer slyšeli. Chtěli byste se za to společně modlit?
Vyzvu vás nyní, abyste přišli sem dopředu, kde se za vás budu modlit.“
Všimněte si, že výzvy nemusí být formulovány v jednotném čísle (ty, vy), ale
v množném čísle (my). Dáte tím více najevo sounáležitost. Vždyť i my potřebujeme stejného Krista jako ostatní.
3. Když lidé přijdou (a mnozí opravdu přijdou!), vyzvěte je, aby sklonili své hlavy
a požádejte je, aby zvednutím ruky naznačili, za kterou z výše uvedených věcí se
chtějí modlit. Zeptejte se, je-li zde někdo, kdo chce odevzdat svůj život Ježíši.
4. Vždycky se modlete upřímně. Určitě poznáte, když se Bůh dotkne srdcí lidí. To
vás povede k pokoře a k vědomí své velké zodpovědnosti. Berte vážně každého
člověka, který se chce odevzdat Bohu. Požádejte je, aby po modlitbě ještě chvíli
zůstali a mluvte s nimi chvíli o jejich pocitech. Vždycky mějte pro takovou příležitost po ruce kartičky, např. na zapsání telefonu či adresy.

Velká rozhodnutí jsou často důsledkem velké
výzvy
1. Připravte si co nejkonkrétnější výzvu a jasně ji vyjádřete. Pamatujte, že mezi vašimi posluchači jsou čtyři skupiny lidí:
A. Lidé, kteří se chtějí veřejně postavit za Ježíše
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B. Lidé, kteří ještě nebyli pokřtěni a potřebují učinit důležité rozhodnutí.
C.	Lidé, kteří jsou křesťany, ale chtějí svou víru oživit či začít jednat podle nově
poznané biblické pravdy v živém církevním společenství.
D. Lidé, kteří kdysi byli členy, ale na nějakou dobu se vzdálili, a teď se vrací.
2. Vyzvěte publikum, aby vždy povstalo, když pozvete lidi dopředu. Je to vyjádřením
jejich podpory.
3. Je dobré v tuto chvíli zařadit hudbu. Jak budou lidé přicházet, může zazpívat
skupina či sólista, nejlépe píseň vhodnou k výzvě, nebo může potichu zpívat celé
shromáždění. Atmosféra by měla být velmi důstojná s vědomím Boží přítomnosti.
4. Pomodlete se a poté požádejte ty, kteří přišli dopředu, aby se na chvilku posadili
do předních lavic. (V tuto chvíli shromáždění už skončilo a ostatní jsou propuštěni.) Řekněte těm, kteří zůstali, jak jste jejich rozhodnutím nadšeni. Použijte kartičky s rozhodnutím, na kterých mohou označit, jaké rozhodnutí učinili. Mají-li
něco, za co je třeba se modlit, ať to napíší na kartičku se svým jménem. Poté, co
vám kartičky odevzdají, ukončete krátkou modlitbou.

Další osvědčené způsoby využití kartiček
s rozhodnutím
1. V jedné z prvních přednášek se na závěr kázání rozdají kartičky, na kterých jsou
různé typy rozhodnutí. Můžete říct např.: „Tato malá kartička, kterou vy i já držíme v ruce, je naším komunikačním spojením. Jejich prostřednictvím mi můžete
sdělit, co máte na srdci, a já se za vás můžu modlit.“ Přednášející vysvětlí obsah
kartičky, přečte každou kategorii a vyzve lidi, aby zatrhli tu, která se jich týká.
Dejte jim chvíli času na vyplnění kartičky včetně jména. Jinak postupujete ve velkých sálech, jinak v malých skupinách.
2. Jak přednášky postupují, je dobré použít různé kartičky, které vyzývají k dalším,
konkrétním rozhodnutím, např. přijetí Ježíše, v oblasti duchovního života, křtu,
soboty, připojení se k církvi, pracovní, společenská či rodinná stanoviska atd.
3. Ačkoli vše probíhá vsedě, někdy je dobré lidi v určitou dobu vyzvat, aby v reakci
na výzvu povstali. Posiluje to rozhodnutí člověka. Když vedeme lidi k nejdůležitějším rozhodnutím života, musíme to dělat přiměřeným způsobem. Buďte otevření
vůči vedení Božího Ducha.

Návštěvy
Osobním úsilím oslovujte lidi tam, kde jsou.
Seznamujte se s nimi.
Evangelizace, str. 440
Každý člověk, který navštíví evangelizační setkání, potřebuje osobní kontakt. Přilepte si do své Bible následujících šest bodů, které platí při návštěvách lidí. Tato věc je
velmi důležitá.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osobně se s člověkem seznámit a „rozpustit ledy“.
Zjistit, kolik členů rodiny se evangelizačních setkání zúčastňuje.
Povzbudit každého k účasti.
Zjistit míru zájmu.
Vést ke Kristu skrze modlitbu.
Začít proces, který povede k rozhodnutí.
Doprovázet k následnému duchovnímu životu.

První návštěva
Cíl: „Rozpustit ledy“ a pozvat jej na setkání
1. Ve dveřích se představte. Ujistěte se, že člověk, který vám otevřel je ten, kterého
jste přišli navštívit.
2.	Řekněte mu, že jste rádi, že na přednášce byl. Zeptejte se ho, jak se o nich dověděl. Chodí na setkání ještě někdo další z rodiny?
3. Nevstupujte dál, nejste-li pozváni.
4. Informujte jej o tématech dalších přednášek a povzbuďte jej, aby přišel.
5. Tato přátelská návštěva by měla být velmi krátká a neformální.

Druhá návštěva
Cíl: Seznámit se a zjistit míru zájmu
To vám pomůže zaměřit se na ty, kteří mají největší zájem.
1. Když vás někdo pozve domů, věnujte nejprve chvíli k seznámení. Je dobré se zeptat na členy rodiny, zjistit jejich zájmy atd.
2. Použijte pomůcku Rodina – Zaměstnání – Náboženské pozadí – Osobní svědectví
(vaše krátké vyprávění o tom, co jste v Kristu našli a jaké je to pro vás požehnání.)
3. Pokládejte otázky, abyste zjistili míru jeho zájmu. Jestliže tento člověk nepřijal
Krista během výzvy na přednáškách, představte mu další oblasti evangelia (viz
dále).
4. Během návštěvy se soustřeďte na témata, za které se lidé mohou chtít modlit: nemoc, problém, problém někoho blízkého atd. Modlete se krátce, ale upřímně.
5. Pozvěte jej na další přednášku.

Třetí a následující návštěvy
Cíl: Odpovědět na otázky nebo námitky, a je-li člověk připraven, vést ho k rozhodnutí
1. Můžete se zeptat: „ Rozumíte všemu, co jste dosud slyšel?“
2. „Máte k tomu, co jste dosud slyšel, nějaké otázky?“
3. „Pozval jste Ježíše do svého života jako Spasitele?“ Je-li odpověď ne, představte mu
evangelium a vyzvěte jej, aby přijal Ježíše do svého života teď. Uzavřete modlitbou
a nabídněte mu, aby se modlil po vás.
4. Jestliže studoval či slyšel pravdu např. o sobotě: „Rozumíte poselství o sobotě?“
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5. Je-li odpověď ano: „Uvažoval jste o tom, že byste začal prožívat sobotu jinak?“ Je-li
odpověď ne: „Mám tu jeden leták, knihu, kázání nebo studijní kazetu, která vám
to pomůže pochopit.“ Dejte mu na toto téma něco ke čtení.

Účinný způsob, jak vést lidi k rozhodnutí
Jestliže byl daný člověk na všech přednáškách nebo prošel všechna biblická témata,
anebo už zná učení církve, taktně a přesvědčivě jej vyzvěte, aby přijal Ježíše. Noste
s sebou malý list papíru, na kterém je shrnuto naše základní poselství. Jednu mu dejte
a jednu si nechte pro sebe. Řekněte: „Chtěl bych s vámi znovu projít, co nás Bůh
v Bibli učí. Lidé si někdy myslí, že je toho tolik, že to nikdy nemohou všechno zvládnout. Pojďme si to spolu projít a uvidíte sám, že je to ve skutečnosti pochopitelné
a bude to i pro vás osobně přijatelné.“ Postupně témata po jednom procházejte a vždy
se zeptejte: „Věříte tomu?“ (Má-li ten člověk otázky či námitky, stručně je zodpovězte.)
Na konci je věta rozhodnutí. Řekněte: „Přečtěme si to spolu.“ Udělejte to a pak se
zeptejte: „ Přejete si to udělat?“ Dejte mu svoji kartičku a řekněte mu, aby si ji vložil
do Bible a měl ji po ruce na připomenutí biblických odkazů ke každému článku učení
církve. Modlete se za jeho posvěcení. Domluvte křest. (Tuto kartičku použijte také poslední večer kurzu přípravy ke křtu, který budete dělat po skončení přednášek.) Po poslední opakovací lekci rozdejte všem přítomným kartičky a postupujte stejně, jak jsme
právě popsali. Plánují-li lidé nechat se pokřtít v sobotu, ať udělají vedle svého jména
křížek. (Navštivte každého člověka, o kterém víte, že je připraven.)

Jak vést člověka ke Kristu
Představení evangelia
Poté, co jste podali své osobní svědectví, je potřeba hovořit o věčném životě. Někteří
kladou otázku, jako:
Kdyby váš život dnes náhodou skončil, jste si jist, že máte v Kristu věčný život?
Bůh si přeje, abyste věděl, že už v tuhle chvíli můžete mít jistotu spasení. Bible říká
v Janovi 5,13 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte
věčný život.“

Čtyři základní fakta o spasení
1. Spasení je dar a je zadarmo.
Ef 2,8.9 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
Dar je zdarma! Za dar nemůžete zaplatit ani jej ukrást, protože dar je dán zdarma.
Stejně jako spasení. A nyní se nabízí otázka „Proč musí být dar spasení zadarmo?“
Odpověď nás posouvá k druhému faktu.
2. Všichni jsme hříšníci.
Řím 3,23 říká: „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
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To znamená, že si dar spasení nezasloužíme. Všichni jsme zhřešili! Kdyby záleželo
spasení na naší přirozené schopnosti být dokonalými, pak bychom jej nikdy nemohli
získat, protože přirozeně jsme nedokonalí. Proto si spasení nemůžeme nijak vysloužit.
A je tu další problém.
3. Problém:
Všimněte si, co Bůh říká v Řím 6,23: „Mzdou hříchu je smrt.“
Protože jsem hříšník, zasluhuju smrt, ne dar spasení. Jestliže mě chce Bůh zachránit, může to udělat pouze tím, že nás svým spasením obdaruje. Není nic, čím bychom
si mohli věčnost zasloužit. To, co si zasluhujeme, je pouze smrt. Ale Bůh má řešení.
4. Boží řešení:
Řím 5,8: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme
ještě byli hříšní.“ Není to nádherné? Ježíš zemřel místo mne, hříšníka, abych já mohl
dostat dar, který si nezasloužím.
A to je v podstatě všechno – čtyři základní body.
(1) Spasení je dar.
(2)	Spasení musí být dar z milosti, protože jsme všichni zhřešili a nezasloužíme si
jej.
(3) Naší skutečnou zásluhou je smrt. Zasloužíme si zemřít, ne být spaseni.
(4)	Řešení problému? Ježíš za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšníci bez poznání
Krista. Není to pravý důvod, proč Boha milujeme a vyznáváme? Nemilujeme
jej snad proto, že zemřel za naše hříchy? Nemilujete jej snad za to, že nám
dává dar spasení zadarmo?
Teď se možná ptáte: „Jak mohu přijmout ten dar spasení?“
1 Jan 1,9 odpovídá: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý,
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ V tom je moc k vítězství
a schopnost jít v jeho stopách. Všimněte si u Jana 1,12: „Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Bible znovu odpovídá ve Zjevení
3,20: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču.“ Když někdo tluče na dveře vašeho domu,
necháte ho venku, nebo ho pozvete dovnitř? Samozřejmě, že otevřete dveře a pozvete
ho dovnitř. Když přijmeme Ježíše, přijímáme tím dar věčného života. Pozveme ho
dovnitř. A tak jej vděčně přijímáme. Prostě mu řekněme: „Děkuji ti Ježíši. Vstup do
mého života.“ A když Ježíš vstoupí do našeho srdce, přijmeme ho jako svého přítele
a Spasitele.

Když přijmeme Ježíše, stanou se dvě věci
1. Vyznáme své hříchy a přijmeme odpuštění
1. Jan 1,9: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy
odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“
Přátelé, to je úžasné zaslíbení! Nezáleží na tom, co jsme udělali nebo kde jsme
byli. Nezáleží ani na tom, jaký jsme vedli život. Když vyznáme své hříchy, obdržíme
úplné odpuštění. Bible nám říká, že Ježíš hází naše hříchy do hloubky moře a nikdy
už nebudou vzpomenuty. Když Ježíš odpouští, tak také zapomíná.
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2. Kristus nám dává sílu k vítězství a k následování
Všimněte si textu u Jana 1,12: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi.“
Není to fantastické? Když uvěříme v něho a přijmeme dar jeho spasení, dá nám
moc zvítězit. Když i poté, co jsme jeho dar přijali, klopýtneme a spadneme, znovu
a znovu nám odpouští, když jej o to žádáme.
Nemilujete ho? On vás má tak rád, že zemřel na kříži, abyste mohli věčně žít.
Rozumíte, co pro vás chce Ježíš udělat? Chcete přijmout dar spasení právě teď? Chtěl
byste se teď se mnou modlit? Můžete po mě opakovat tuto modlitbu (modlete se tak,
že vždy řeknete jednu větu a ten člověk ji po vás zopakuje):
Milý Pane, děkuji ti za dar spasení v Ježíši. Děkuji ti, že Ježíš zemřel za moje hříchy.
Přijímám jeho dar spasení, který je zadarmo. Děkuji ti, že mi odpouštíš hříchy a dáváš
mi sílu jít v Kristových stopách. Děkuji ti, že jsi mým přítelem. Děkuji, že mě přijímáš do
Boží rodiny. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Potřeste tomu člověku rukou a řekněte: „Vítejte v Boží rodině!“

Pasivní členové a bývalí členové
Jsou lidé, kteří buď bývali kdysi členy církve, nebo jsou jen pasivní a nezúčastňují se
sborového života. Jestliže se nám podaří je tímto programem oslovit, mohou být našimi nejvhodnějšími adepty na nové přijetí Ježíše Krista a jeho pravdy. Když se připravujete na přednášky, měli byste připravit skupinu lidí, kteří budou vyškoleni k tomu,
aby se zkontaktovali a spřátelili s každým bývalým členem, kterého lze najít. Mnozí
mohou být takto znovu nalezeni. Když je vhodně oslovíme, navštívíme a oni na nás
uvidí, co znamená život s Bohem, budeme je moci vést k rozhodnutí pro Krista a jeho
království.

Zásady práce s bývalými a nechodícími členy
Kristus miluje i ty, kteří jednou od něj odešli
Kristus trávil mnoho času tím, že se snažil získat nebo znovu získat ty, kteří od něj
jednou odešli. V podobenství o marnotratném synu (Lukáš 15) povzbuzuje všechny,
kteří se ztratili a mají strach, že jim nebude odpuštěno a nebudou přijati zpátky.
Musíme jim předat pozitivní a povzbuzující poselství, že náš nebeský Otec je hluboce
miluje, touží jim odpustit a netrpělivě čeká, až se k němu opět vrátí.
Ti, kteří opustili církev, patří k nejvhodnějším evangelizačním partnerům
Mnozí úspěšní evangelisté v naší církvi pochopili, že bývalí a nechodící členové mohou být nejvhodnějšími adepty na budoucí vedoucí sboru. Většina z nich zná a stále
věří našemu poselství. Nebude třeba je učit mnoho. Ve většině případů se nedají
snadno zmalomyslnět, protože už mají své zkušenosti. Projevila se u nich jen únava
či zklamání, většinou z chování některých lidí, ne z Boha. Poznali také život v chladném světě a vědí, že bez vřelého společenství věřících jim něco chybí. Často se stávají
nejhorlivějšími a nejaktivnějšími členy sboru.

Získání a udržení zájmu lidí

Jak postupovat při návštěvách bývalých
a nechodících členů
1. Vždy se před návštěvou modlete. Jste Božími prostředníky a chcete, aby vás při
setkání vedl Duch svatý. Proste Boha, aby vás provázeli jeho andělé.
2. Sežeňte o tom člověku co nejvíce informací. Jak je starý? Je ženatý? Jaké má zájmy? Proč přestal chodit do společenství nebo proč přestal být členem?
3. Zapamatujte si jeho jméno a při návštěvě jej tak oslovujte.
4. Představte sebe i sbor hned ve dveřích. Přistupujte k tomu člověku s vřelostí, taktem a citlivostí. Snažte se s ním spřátelit.
5. Pamatujte na to, čeho se vyvarovat:
A.	Nehádejte se s ním. Vaším úkolem při práci s odpadlými členy je získat jejich
přátelství a důvěru, ne se s nimi dohadovat nebo je opravovat. Tito lidé vám nesdělí své skutečné pocity, pokud vám nebudou důvěřovat.
B.	Neobhajujte sebe, církev ani nikoho jiného. Bývalí členové se mohou cítit zraněni,
ať už církví, sborem nebo bývalými spolučleny. Když se snažíme takového odpadlého člena opravovat, spojuje nás s institucí nebo jednotlivcem, který mu ublížil.
Trpělivě naslouchejte, a ať vám řekne cokoli, nedejte najevo údiv nebo nedůvěru.
Nejste obhájcem sboru, ale Krista. Jste přítelem. Snažte se, aby ten člověk pochopil,
že vám záleží na jeho spasení a že chcete jen jeho dobro.
C.	Neříkejte jim laciné věty, že se mají dívat na Ježíše a ne na jiné lidi. Většina bývalých členů nechce, ani nepotřebuje přednášky o církevních kličkách. Když poukazujete jen na hřích a těžkosti života a práce, zveličujete je, a pro člověka je potom
těžší vidět Ježíše. Tiše se modlete, aby jej oslovil Duch svatý a přitáhl zpět k sobě.
Pokud se rozhodnou přijít, je to především kvůli Kristu.
6. Snažte se, aby návštěva byla krátká.
7. Výborný způsob, jak zjistit, co si daný člověk myslí o církvi a svém osobním
vztahu s Kristem je kladení otázek.
„Dobrý den! Bydlí tady pan Nový? To jste vy? Jsme ze sboru adventistů xy.
Nechceme vás dlouho zdržovat, rádi bychom vás jen na chvíli navštívili. Můžeme
dál?“
(Jestliže toho člověka neznáte, můžete použít pomůcku Rodina – Práce – Náboženství – Svědectví)
Můžete se zeptat: „Byl jste vychován v církvi?“
„Mohu vám položit osobní otázku? Věříte stále Bibli?“ (Je-li odpověď „ano“,
pokračujte.)
„Přemýšlel jste někdy, že byste se vrátil do sboru?“ Je-li odpověď „ano“, radujte
se s ním a ze srdce se modlete. Pozvěte jej, aby přišel na přednášky. Ujistěte jej, že
bude ve sboru vítán a že jej velmi rádi uvidíte.

35

36

Světem Bible – Multimediální seminář základních biblických témat

Reaguje-li dotyčný člověk negativně, snažte se prostě být jen dobrým posluchačem. Nedávejte najevo překvapení nad tím, co dělá nebo co říká. Poté, co vám
řekne o svém břemeni, můžete říci: „To je zlé, to mě moc mrzí. Kdyby někdo
se mnou zacházel tak, jak se zacházelo s vámi, asi bych se taky cítil tak špatně.
Z hloubi srdce vás prosím, abyste nám odpustil. Jedna věc, kterou jsem si zcela
jist, je to, že vás Bůh má rád.“ Ujistěte jej, že členové sboru by byli velmi rádi,
kdyby se vrátil zpátky. Modlete se s ním a pozvěte jej na seminář.
8. Snažte se jej znovu získat pro studium Bible. Vysvětlete, že chystáte sérii přednášek Světem Bible a že může při tom studovat biblický kurz. Můžete ho také požádat o to, zda by mohl být vaším partnerem v práci – a případně předejít podobným zklamáním, které prožil.

Jak zjistit jména bývalých členů
Průzkum
Je třeba sesbírat jména bývalých členů. Řekněte členům sboru, že plánujete vytvořit
seznam bývalých členů s adresami a telefonními čísly. Některým členům (jedná se
zejména o rodinné příslušníky bývalých členů) budete muset vysvětlit, o co vám jde.
Počítejte s tím, že bývalí členové jsou totiž často vnímáni jako beznadějné případy.
Budete potřebovat dobrovolníky, kteří vám pomohou. Jejich počet záleží na velikosti sboru. Na jednoho dobrovolníka by nemělo připadnout více než pět jmen, kterým zavolají. Čím méně lidem má jeden člověk volat, tím lépe, protože jejich rozhovory budou mít větší důležitost.
Příklad telefonního průzkumu
„Dobrý den, paní… Tady je (vaše jméno). Jsem členem sboru (jméno sboru). S kazatelem jsme se domluvili, že zavoláme všem dřívějším členům sboru. Mohla byste
mi věnovat pár minut a pomohla mi s nějakými informacemi? Kazatel by velmi rád
vyhledal v této čtvrti (městě) lidi, kteří kdysi byli členy, ale z různých důvodů už nechodí. Víte o nějakých?“ (Jestliže odpoví, že ano, položte jí následující otázky):
1. (jestliže manžel/manželka nejsou na seznamu členů sboru) „Co váš manžel/manželka? V jakém náboženském prostředí vyrostl a jaký je jeho postoj k církvi?“
2. „Máte nějaké děti, které nechodí pravidelně do sboru?“
3. „Máte nějaké další příbuzné, kteří žijí v tomto městě a nikdy neměli kontakt
s žádnou církví?“
4. „Víte o nějakých členech našeho sboru, kteří potřebují pomoc nebo povzbuzení?“
Zapište si jména a adresy lidí, o kterých vám ten člověk řekne, a další informace, které
mohou pomoci člověku, který k nim půjde na návštěvu. Zapište si jméno a telefon
člena, jenž informaci poskytl pro případ, že bude třeba ho kontaktovat.

Získání a udržení zájmu lidí

Dobrá kartotéka zájemců je nezbytná
Po zasévání, obdělávání a vytrhávání plevele přichází sklizeň. Jestliže nebudete zasévat
a o semena se starat, nebudete mít velkou sklizeň. Vyučování a péče o lidi, kteří projeví zájem, tvoří základ pro sklizeň. V misijních polích jsme svědky obrovského počtu
křtů právě proto, že se tam věnují pečlivému sázení a rozvíjení zájmu před začátkem
přednášek i po jejich skončení.
Chceme-li mít ze své evangelizace výsledky, musíme s pečlivou přípravou začít už
před první přednáškou. Abychom mohli vhodně pracovat s lidmi v naší oblasti, kteří
mají největší zájem, potřebujeme vědět, kdo jsou a jaké je jejich zázemí a prostředí.
Každý sbor by měl mít pečlivě vedenou kartotéku zájemců, která bude obsahovat informace o každém člověku, který kdy projevil zájem o naši církev a její učení.
Lidé z této kartotéky by měli být občas navštíveni. Členové sboru by měli lidi na
seznamu čas od času navštívit nebo jim zavolat, nabídnout jim studium Bible, literaturu, akce sboru atd. Tak můžete zjistit míru zájmu a hledat způsoby, jak zájem zvýšit – např. přáním k narozeninám.

Jak najít ta správná jména
Aby se členové sboru opravdu nadchli pro evangelizační program, bude třeba jim dát
jména lidí, kteří touží studovat Bibli nebo jen biblická proroctví. Budou-li naši lidé
týden po týdnu chodit někam, aniž by viděli hmatatelné výsledky, odradí je to a přestanou se evangelizace účastnit. Jestliže ale naopak uvidí u lidí, kteří byli kontaktování prostřednictvím evangelizačního programu pokrok, jejich nadšení pro návštěvy
poroste, i když oni sami nemusí mít okamžité výsledky. Zde je několik rad, jak získat
vhodná jména pro návštěvy:
1. Pořiďte si kartotéku a kartičky o velikosti asi 10×15 cm.
2. Začněte sbírat všechna jména zájemců, které se vám podaří z jakýchkoli zdrojů
sehnat. Na konci této kapitoly najdete seznam míst, kde je můžete hledat. V minulosti jsme zjistili, že telefonický průzkum mezi členy sboru odhalí mnoho
nových vodítek a perspektivních jmen. Vyberte pět až deset milých, přátelských
a inteligentních lidí ve sboru, kteří budou telefonní průzkum provádět. (Viz výše
uvedený postup.)
3. Ustanovte člověka („sekretářku“), která bude mít kartotéku na starosti a bude ji
aktualizovat.
4. Když začnete s návštěvami, měli byste si nejprve projít kartotéku a rozdělit zájemce do kategorií A, B, C, D. Máte-li v kartotéce jen pár jmen, můžete navštívit
všechny. Máte-li ale víc jmen, než můžete napoprvé navštívit, potom volte lidi
postupně.
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Jak vyhodnotit zájemce
Zájemci A
1. Lidé, kteří v současné době chodí do vašeho sboru nebo jej navštěvují spolu se
členy (manželky, manželé nebo děti těch, kteří sympatizují s naším poselstvím).
2. Lidé, kteří v současnosti navštěvují kurz studia Bible a mají osobní zájem na pokroku.
Zájemci B
1. Všichni bývalí adventisté, kteří stále věří našemu poselství a uvažovali o tom, že by
se do sboru vrátili.
2. Lidé, kteří chodili na evangelizační přednášky nebo absolvovali nějaký kurz. Věří
poselství a jednoho dne snad dozrají k plnému přijetí.
3. Děti, které patří mezi příbuzné členů církve, ale ještě neudělali rozhodnutí ke křtu.
4. Partneři nebo příbuzní, kteří věří poselství, ale ještě nezačali chodit do sboru.
5. Příležitostní návštěvníci bohoslužeb.
Zájemci C
1. Lidé, kteří projevili o poselství adventistů nějaký zájem, buď požádali o literaturu
na základě rádia apod., nebo studovali korespondenční kurz.
2. Lidé, kteří navštěvovali různé semináře a mostové programy – zdravotní, rodinný,
psychologický apod., nebo odebírají časopis, knihy či sborový zpravodaj.
3. Příbuzní adventistů, kteří ještě nestudovali Bibli.
Zájemci D
1. Lidé z města či čtvrti kolem sboru, na které máte kontakt.
2. Lidé, které jste zkontaktovali při náboženském průzkumu.

Noví

věřící
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Noví věřící
Jeden kazatel kdysi navštívil sbor, kde byl asi rok předtím kazatelem. Přistoupil
k němu dlouholetý člen toho sboru a zeptal se: „Kde jsou ti noví členové sboru?
Všichni odešli, že?“
Po tomto útoku se kazatel rozhodl zjistit, zda měl tento člen pravdu. Zjistil, že dvě
třetiny nově pokřtěných stále chodí do sboru. Věci ve sboru fungují přirozeně tak, že
když se nový člen úspěšně integruje, lidé často zapomínají, že byl pokřtěn po evangelizační sérii před pár lety. Ve hře jsou také společenské a ekonomické faktory související se stěhováním nového člena za prací.
Mnohdy slýcháme námitku, že noví věřící jsou příliš brzo pokřtěni. Ukázalo se
ale, že na to, jak dobře se lidé zařadí a zůstanou ve sboru, nemá délka přípravy vliv.
Spíše to záleží na tom, jaké slyší poselství, zda je sbor vřelý a přátelský vůči novým
lidem a zda je otevřeně přijímá. Ty vzácné sbory, ve kterých evangelizace není jednorázová událost, ale spíše způsob života, mají v udržení si nových členů daleko lepší
výsledky.
V jedné unii zjistili, že po čtyřech letech zůstalo ve sboru více než 70 procent
nových členů. V čem byly sbory, které měly vyšší procento nových členů jiné? Noví
věřící si během prvních šesti měsíců svého členství vytvořili vztahy a přátelství s šesti
až osmi lidmi. Neměli bychom iniciativu ve vytváření přátelství nechávat na nově příchozích. Sbor, kde je láska a přátelství životním stylem, má daleko větší vnitřní sílu.
Poučení? Musíme se více zamýšlet nad faktory, které způsobují setrvání těch, které
si Duch svatý povolá. Měli bychom být více podobni Kristu, který řekl: „Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Noví členové
Nově pokřtění členové jsou jako novorozeňata. Nemůžeme se jen radovat z jejich narození a přitom je nechat, aby se starali sami o sebe! Noví věřící mají těžkosti, kterým
my jako zralí věřící nemůžeme buď vůbec rozumět, nebo si je už nepamatujeme.
Mohou se dostat do napětí s některými svými přáteli a členy rodiny. Výrazně
se mohou změnit jejich stravovací návyky. Učí se modlit před jídlem, dělat domácí
pobožnosti a žít duchovním životem, to všechno je pro ně nová zkušenost. Může
se změnit jejich struktura sociálních vazeb. Je také velmi nepříjemné, když ve sboru
narazí na nějakého pedanta, který poukazuje na drobné odlišnosti či nedostatky.
Kdybyste vy byli na místě nově obráceného člověka, který se snaží vyrovnat s řadou
nových podnětů bez lásky a pomoci, také byste to asi nezvládli hladce.

Následná práce
Po přednáškách práce sboru teprve začíná. Následná práce je nesmírně důležitá. To
znamená víc než jen si nově obrácené udržet ve sboru. Znamená to vychovávat lidi
k učednictví, aby se stali aktivními členy, kteří ve sboru pracují nebo pomáhají šířit
Kristovo poselství. Znamená to vyzbrojovat a uschopňovat je ke službě. Toho lze

Noví věřící

dosáhnout mnoha způsoby. Na další straně najdete nástin některých osvědčených metod, které fungují. Upravte je pro aktuální potřeby vašeho sboru.

Přidělte „duchovní přátele“
1. krok: Po prvním týdnu přednášek by měl kazatel vybrat pár klíčových členů, kteří
se stanou „duchovními přáteli“ každému novému věřícímu, který přijde do sboru
po přednáškách.
2. krok: Z této skupiny vyberte vedoucího, který bude organizovat a sledovat další
práci. Měli by se sejít v sobotu odpoledne před začátkem přednášky. Setkání by se
měli zúčastnit všichni zvolení členové.
3. krok: Během tohoto sobotního odpoledne by se na setkání mělo udělat následující:
A.	Domluvit datum první soboty po přednáškách, kdy skupina projde jména
všech nových věřících a přidělí každému z nich duchovního přítele. Vyzvěte
všechny zvolené členy skupiny, aby se tohoto setkání zúčastnili.
B.	Vyzvěte každého duchovního přítele, aby svého nově obráceného pozval alespoň na jedno společné jídlo (agape) měsíčně po dobu jednoho roku a zvolte
pro tato společná setkání u jídla termíny.
C.	Zvolte datum, asi týden po přednáškách, kdy se všichni noví věřící a duchovní
přátelé sejdou ve sboru na velký oběd – „uvítání do rodiny.“
4. krok: Ve vybranou sobotu na konci přednášek se spolu sejdou kazatel, zvolení duchovní přátelé a vedoucí, který má na starosti následnou péči. Po ruce by měla být
jména nově pokřtěných členů a těch, kteří se stali členy na základě vyznání víry.
Když jsou jména přiřazena, zkuste následující postup:
A.	Jednou za čas po dobu několika měsíců novému členu zavolejte, napište email či ho krátce navštivte. Vždycky přineste nějaký dárek – cukroví, sušenky
apod. Cílem návštěvy je prokázat novému členu lásku a zůstat mu na blízku.
Vyjádřete svoji radost z toho, že je součástí Boží rodiny. Má-li ten člověk nějaké otázky, odpovídejte na ně. Naslouchejte tomu, co jej trápí a vždy se s ním
modlete. Snažte se nebýt u něj příliš dlouho a netlačte jej. Nezapomeňte, že
když dostane miminko příliš mnoho jídla, může se udusit.
B.	Nabídněte mu možnost sborové knihovny, nahrávek různých přednášek,
kázání, koupi vhodné duchovní literatury (Knihy série Drama věků či další
jednotlivé knížky). Naučte jej materiál používat.
C.	Jednou za čas pozvěte nového člena na sobotní oběd. Pozvěte i jiné členy
sboru, aby se nový člen mohl seznámit s více lidmi.
D. Prožívejte s novým členem potom také volnočasové a společenské aktivity.
E. Pozvěte nového člena k sobě domů na zahájení soboty.
F.	Pozvěte jej, aby se s vámi účastnil evangelizačních aktivit – rozdávání knih
a letáků, návštěvy nemocných, biblické hodiny atd.
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Ve sborech, kde dodržují tři až šest měsíců tyto kroky, bude většina nových členů stabilní
a silná, poroste – a sbor bude mít minimální množství odpadlých.

Udělejte pro nově věřící zvláštní třídu sobotní
školy
Proč je to potřeba? Za prvé, noví věřící potřebují třídu, kde se mohou učit základům
křesťanského života. Za druhé, potřebují se upevnit v mnoha nových bodech víry
a získat zvyky, které jim zatím stále nejsou vlastní. Za třetí, potřebují být vychováváni
k učednictví, aby se stali produktivními členy a ne pouze „zahřívači lavic“. EGW napsala:
„Měli bychom věnovat péči vzdělávání nově pokřtěných lidí. Neměli bychom je nechat
samotné, aby nebyli svedeni falešným učením a nesešli z nastoupené cesty… Každý, kdo
přijme Krista, by měl být vyškolen k tomu, aby se podílel na velkém díle, které má být
v našem světě vykonáno.“ (Evangelizace str. 367)
Třída nových věřících může začít už čtvrtou nebo pátou sobotu během přednášek,
kdy začnou do sboru chodit noví věřící. Na prvním setkání třídy zvolte muže nebo
ženu, který bude uvádět lidi do prostředí (diakona třídy). To by měl být ten nejlaskavější a nejveselejší člověk ve sboru. Jeho úkolem je vytvořit prostředí, kde se všichni
budou cítit vítáni.
Použijte nejlepší místnost nebo prostor ve sboru. Navrhujeme rozdělit toto setkání
na dvě části. Prvních deset či patnáct minut věnujte základní orientaci. Můžete společně studovat nějakou vybranou knihu. Noví věřící si přečtou doma kapitolu a pak
o ní ve třídě diskutují. Po několika měsících, až přečtete tak dvě knihy, můžete začít
promítat např. vybrané video série (Důkaz, Biblické příběhy, Strážci pravdy, záznamy
z kázání či seminářů ASI apod.).
Druhá část ve vaší sobotní třídě by měla patřit studiu zvoleného tématu.

Pořádejte každý týden následný
seminář
Jakmile evangelizační série přednášek skončí, začněte pořádat následný seminář, který
se bude konat jednou nebo dvakrát týdně. Slouží třem účelům:
A. Pomůže novým členům utvrdit se v pravdě.
B. Pomůže těm, kteří se dosud nestali členy, aby mohli nadále prožívat společenství
a studovat, a tak se později rozhodnout pro Krista.
C. Novým členům to dá příležitost přivést přátele a příbuzné, aby s nimi studovali
to, co právě poznali a naučili se.

Noví věřící

Jak vést následný seminář
Existují různé možnosti a všechny mohou fungovat.
A. Ve druhé sérii můžete použít některý ze zpracovaných programů zdraví, pozvat
odborníky na lidské vztahy, tajemství stvoření, podrobněji probírat kapitoly Světem Bible.
B. Uspořádejte seminář studia knihy Daniel, Zjevení, Podobenství, Výchova Ellen
G. Whiteové atd. Kazatel může vést seminář s pomocí vlastních evangelizačních
materiálů nebo si nějaké obstarat, pozvat hosta apod.
Pozvěte nové členy, aby se zapojili do služby.

Buďte vytrvalí
Ať použijete pro přivádění lidí ke Kristu jakoukoli metodu, pamatujte na to, že
ne všichni, kteří učiní rozhodnutí a závazek, vydrží. Musíme být vytrvalí a udělat
všechno, co bude v našich silách. Ale i Ježíš při své službě mnoho lidí ztratil. Jan 6,66:
„Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.“
A nakonec, nezapomeňte, že evangelizace není událost – je to stále probíhající
proces! Budete-li se pečlivě držet instrukcí v tomto manuálu, váš sbor poroste duchovně i početně.
Každá sklizeň vychovává a zmocňuje ke službě další skupinu služebníků. Ellen
G. Whiteová viděla ve vidění, že před příchodem Krista přijde den, kdy se členové
spojí se svými kazateli a vedoucími církve, aby šířili biblické poselství s větší šíří
a mocí než kdykoli předtím. Dovolíte Duchu svatému, aby nyní naplnil toto vidění?
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Kartička do kartotéky zájemců
Jméno_______________________________________________Datum zápisu__________________________
Adresa____________________________________________________Telefon__________________________
Město_________________________________________PSČ_________________Přibližný věk____________
Popis cesty________________________________________________________________________________
Zdroj zájmu
Všeobecný
Sbor
Média
Stav  Svobodný  ženatý/vdaná
 Bývalý člen církve
 Navštěvuje kurz Bible
 Knihy
Povolání__________________________  Vychován jako člen CASD  Zdravotní seminář
 Časopis
Náboženství_______________________  Dítě člena církve
 Seminář o proroctví
 AWR
Kdy bývá doma_____________________  Příbuzný člena církve
 Seminář o rodině Hope TV
Kdo kontakt poskytl_________________  Zmalomyslněný
 Seminář o tajemství stvoření
 Aktivity sboru pro město
Komu byl přidělen__________________  Člen
Datum návštěvy

Komentář

Postoj k víře
 Přijal Krista
 Rozumí Bibli
 Věří v sobotu apod.
 Rozhodnutí ke křtu


Míra zájmu: A B C neznámá

Účast na přednáškách: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jméno_______________________________________________Datum zápisu__________________________
Adresa____________________________________________________Telefon__________________________
Město_________________________________________PSČ_________________Přibližný věk____________
Popis cesty________________________________________________________________________________
Zdroj zájmu
Všeobecný
Sbor
Média
Stav  Svobodný  ženatý/vdaná
 Bývalý člen církve
 Navštěvuje kurz Bible
 Knihy
Povolání__________________________  Vychován jako člen CASD  Zdravotní seminář
 Časopis
Náboženství_______________________  Dítě člena církve
 Seminář o proroctví
 AWR
Kdy bývá doma_____________________  Příbuzný člena církve
 Seminář o rodině Hope TV
Kdo kontakt poskytl_________________  Zmalomyslněný
 Seminář o tajemství stvoření
 Aktivity sboru pro město
Komu byl přidělen__________________  Člen
Otázky
Je někdo z příbuzných členem CASD?
Má někdo jiný z rodiny zájem?
Byl/a někdy ve sboru?
Jak dlouho má zájem?
Má nějaké zvláštní otázky či problémy?
Je-li bývalým členem:
– Kdy přestal chodit a proč?
– Jaký má v současnosti postoj?

Postoj k víře
 Přijal Krista
 Rozumí Bibli
 Věří v sobotu apod.
 Rozhodnutí ke křtu


Míra zájmu: A B C neznámá

Účast na přednáškách: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Přílohy

Můj závazek
 Odevzdal jsem znovu svůj život Ježíši Kristu a chci, aby mě použil ve službě.
 Začnu se modlit za konkrétní jednotlivce podle modlitebního seznamu.
 Jsem ochoten věnovat ne/po/út/stř/čt/pá/so a asi_______hodin týdně na každý vybraný
den.
 Toužím být součástí evangelizačního programu našeho sboru v jedné z následujících
oblastí:
 Vyučování biblických hodin
 Vedení semináře o proroctví
 Vedení zdravotních seminářů
 Semináře o rodičovství
 Služba dětem
 Hlídání dětí
 Telefonování
 Doprava

 Psaní dopisů
 Návštěvy
 Vítání
 Uvádění
 Kancelářské práce
 Reklama
 Jiné__________________________

Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________

 Odevzdal jsem znovu svůj život Ježíši Kristu a chci, aby mě použil ve službě.
 Začnu se modlit za konkrétní jednotlivce podle modlitebního seznamu.
 Jsem ochoten věnovat ne/po/út/stř/čt/pá/so a asi_______hodin týdně na každý vybraný
den.
 Toužím být součástí evangelizačního programu našeho sboru v jedné z následujících
oblastí:
 Vyučování biblických hodin
 Vedení semináře o proroctví
 Vedení zdravotních seminářů
 Semináře o rodičovství
 Služba dětem
 Hlídání dětí
 Telefonování
 Doprava

 Psaní dopisů
 Návštěvy
 Vítání
 Uvádění
 Kancelářské práce
 Reklama
 Jiné__________________________

Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
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Kartičky rozhodnutí k jednotlivým
tématům
Např.

Připraven na Ježíšův příchod	
 Věřím, že Ježíšův příchod je doslovná, viditelná, slyšitelná a vrcholná událost.
 Otevírám své srdce Ježíši a toužím být připraven/a na jeho příchod.
 Věřím, že Bůh je Bohem neuvěřitelné lásky a toužím jej následovat ve křtu.
Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
 Mám zájem o osobní návštěvu
Váš lístek_________________

Osoba, která změnila svět	
 Věřím, že spasení je z milosti skrze víru v Ježíše Krista.
 Kdysi jsem Ježíše znal/a, ale vzdálil/a jsem se mu. Dnes večer mu znovu odevzdávám svůj život.
 Činím pokání ze svých hříchů a přijímám Ježíše jako svého osobního Spasitele.
Věřím, že jsou mi odpuštěny hříchy a je mi dán dar věčného života.
 Mám zájem o další literaturu, která mi pomůže dovědět se více o Ježíši.
Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
Jste členem církve?  ano  ne
Jestliže ano, jaké denominace?___________________Váš lístek:________________

Sobota je více než víkend	
 Protože miluji Ježíše, toužím jej následovat.
 Je mi jasné, že pravým biblickým dnem odpočinku je sobota. Toto chci s láskou
následovat a trávit sobotu v Boží přítomnosti.
 Miluji Ježíše a toužím být brzy pokřtěn/a.
 Mám zájem o další literaturu o biblické sobotě.
Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
Jste členem církve?  ano  ne
Jestliže ano, jaké denominace?___________________Váš lístek:________________

Přílohy

Tajemné hlasy a signály
 Věřím, že Bible poskytuje jediné spolehlivé informace o životě a smrti.
 Přijímám biblickou pravdu, že smrt je jen spánek do doby, než si Ježíš příjde pro
svůj lid.
 Miluji Ježíše a toužím být brzy pokřtěn/a.
 Mám zájem o další literaturu k tématu pravdy o smrti.
Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
Jste členem církve?  ano  ne
Jestliže ano, jaké denominace?___________________Váš lístek:________________

Prosba o modlitby	s kým
 Prosím, modlete se, aby mi dal Bůh vítězství nad__________________________
__________________________________________________________________
 Prosím, modlete se, abych dal/a své srdce plně Ježíši a byl/a brzy pokřtěn/a.
 Prosba o modlitby:_________________________________________________
__________________________________________________________________
Jméno________________________________Telefon______________________
Adresa____________________________________________________________
Jste členem církve?  ano  ne
Jestliže ano, jaké denominace?___________________Váš lístek:________________
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Nabídka Maranatha o. s.
PO ZNÁVAT

• SLOUŽIT • RŮST

Walter J. Veith

Genesis konflikt Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?
Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii.
Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem evoluce. Nyní máte možnost seznámit se s překvapivými přírodovědeckými objevy týkajícími se původu a historie lidstva v celé šíři jejího vědeckého a duchovního
kontextu. Ukazuje na kontrast mezi skutečnou vědou a nedoložitelnou teorií.
Místo hesla „Přítomnost je klíčem k minulosti“, razí heslo: „Minulost je klíčem k budoucnosti“.
384 str., váz., 239 Kč

Igor Bukovský

Návod na přežití pro muže
V této knize jde o zdraví, protože stojí nad úspěchem: pokud nejste zdravý, úspěchu nemůžete dosáhnout ani ho prožívat. Tato kniha
vám ukáže jak přežít, jak být zdravý, jak si užít úspěch. Kniha, která vás pobaví a která vám pomůže, obsahuje informace o vašem
těle, o kterých jste dosud nic netušil, tipy, jak přežít nástrahy zvenčí i zevnitř, rozhovory se známými a zajímavými muži a s odbornými
konzultanty, grafy, tabulky a obrázky, které si budete dlouho pamatovat, tabulky obsahu vitaminů a minerálů v potravinách, které
konečně nemusíte vážit.
„Já jsem měl pořád pocit, že píšu tak nějak podobně, ale po přečtení jsem zjistil, že na něj opravdu nemám. Řekl bych, že jsem více povrchní,“
ocenil knihu moderátor a autor řady kuchařek Petr Novotný.
Vydala společnost AKV – Ambulance klinické výživy.
316 str., váz., 489 Kč

Dwight K. Nelson

Důkaz 3 DVD
Cyklus čtrnácti půlhodinových dokumentů, které přinášejí odpovědi na otázky moderního člověka.
Filmové dokumenty představují rozhovory s renomovanými vědci, umělci i obyčejnými lidmi, kteří prožili ve svém životě zvláštní
zkušenost s Bohem. Nabízejí drama, které staví mosty mezi teologií a vědou, náboženstvím a touhou lidského srdce. Dialogy
vycházejí z běžných předpokladů všedního dne, z kterých však vyvstanou zcela nové otázky týkající se tajemství života, člověka,
přírody a kosmu. Jednotlivé rozhovory Vás brzy vtáhnou do oblastí, o nichž asi běžně nepřemýšlíte, i když jsou  – jak se budete
moci přesvědčit – velmi zajímavé a inspirující.
Sada 3 DVD, 399 Kč

D. Batchelor

Poslední události počátek nebo konec?
Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga Batchelora, který se pokouší přiblížit dramatické události lidských dějin v závěrečném zápasu mezi dobrem a zlem.
zvuk: anglicky, titulky: české, čas: 43 min., 80 Kč

Ellen Gould Whiteová

Na úsvitu dějin Počátky civilizace a doba patriarchů
Úvodní kniha světoznámé série „Drama věků“ americké spisovatelky vás zve k zamyšlení nad nejstaršími příběhy, které každému čtenáři poskytují nezapomenutelný zážitek.
Na pozadí příběhů o původním ráji, Adamovi a Evě, o potopě a Noemově arše je popsán vznik lidstva a naší civilizace, ale také dějiny zla a lidského utrpení. Kniha dává nahlédnout
do zákulisí stavby babylonské věže a odhaluje příčiny tragického osudu měst Sodomy a Gomory. Můžete v ní sledovat život praotce všech židů a muslimů — Abrahama, dobrodružný příběh Josefa na dvoře egyptského faraóna, ale dočtete se také o Mojžíšovi, který na příkaz Boha vyvedl celý národ z egyptského otroctví.
Všechny tyto příběhy se odehrály na úsvitu lidských dějin před několika tisíci lety. Starodávné říše už sice odvál čas a hroby slavných postav minulosti se rozpadly v prach. Přesto
se tyto události dotýkají základů civilizace a životních zápasů mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, věrností a zradou, pomstou či odpuštěním. Je proto pochopitelné, že se
dočkaly také mnoha filmových, hudebních i literárních zpracování.

Ellen Gould Whiteová

Od slávy k úpadku Proroci a králové dávného Izraele
Na stránkách knihy Od slávy k úpadku autorka strhujícím způsobem vtahuje čtenáře do historie izraelského národa. Vrací se do doby starozákonních izraelských králů, za jejichž
vlády prosperita Izraele udivila okolní národy. Provádí čtenáře také obdobími, v nichž se izraelský národ dostal do zajetí nebo hlubokého úpadku.
Kniha popisuje osudy proroků, kteří bojují o záchranu vyvoleného národa a s nasazením vlastního života přinášejí vládcům naléhavá varování. K obnově národa však nedochází jejich přičiněním, ale z milosti Hospodina, který svůj zbloudilý lid vyvádí ze zajetí, navrací mu zašlou slávu a poté, co se Izraelští navrátí ke svému Bohu, je obdaří svým požehnáním.
Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin několika staletí před Kristem. Osloví i ty, kdo chtějí poodhalit
tajemství úspěchu či příčiny úpadku lidské společnosti.

Ellen Gould Whiteová

Touha věků Příběh Ježíše z Nazareta
Kniha Touha věků je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Autorka v ní jedinečným způsobem představuje život a dílo
osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva — Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale
především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do
kterých křesťanství proniklo.
I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním. Nikdo neměl tolik
následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které nabízí tato kniha.
Důkladně, věcně a přitom poutavě nás provádí Ježíšovým životem a učením, zároveň však poskytuje hluboký duchovní zážitek. Je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve
statisícových nákladech, a řadí se tak k nejslavnějším dílům o Ježíši z Nazareta.

Ellen Gould Whiteová

Poslové naděje a lásky Zrod křesťanství a vliv apoštolů
Kniha americké spisovatelky pojednává o pozoruhodných událostech na počátku našeho letopočtu, kdy v Palestině vlivem Ježíšova učení vzniklo hnutí, které okolnímu světu
přineslo fascinující poselství. Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti
sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni nejen zažívat ústrky a nepohodlí, ale nezdráhali se obětovat i vlastní životy.
Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky ze života prvních apoštolů, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí.
Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však — ani v těch nejkrajnějších okamžicích — neztratili naději, že jednoho dne se jejich prohra změní ve vítězství.
Knihu si oblíbí nejen ti, kteří se chtějí seznámit s počátky křesťanské éry, ale také všichni, kdo touží poznat nepomíjivé hodnoty, které v lidském nitru dokážou vykřesat novou
jiskru naděje.

Ellen Gould Whiteová

Velké drama věků Vývoj křesťanství a vize budoucnosti
Závěrečný díl pětisvazkové série knih „Drama věků“ se na rozdíl od čtyř předchozích svazků nezabývá biblickými dějinami, ale sleduje vývoj křesťanství v posledních dvou tisíciletích světových dějin. Provádí čtenáře obdobím pronásledování, evropskou reformací i duchovním obrozením, kterým prošla Amerika na počátku 19. století. Jednotlivé události
i základní smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem.
Značná pozornost je v knize věnována prorockému výhledu — závěrečným dramatickým událostem lidských dějin, jak je předznamenávají úžasná biblická proroctví. Těžiště celé
knihy však směřuje ke starodávné naději, se kterou žili a ke které se upínali lidé všech věků.
Konečná vize končí překvapivým východiskem pro celou naši planetu, která se potýká s problémy, jež jsou běžnými přirozenými prostředky neřešitelné.

George R. Knight

Setkání s Ellen Whiteovou
Držíte v rukou knihu, která se jako jedna z mála zabývá postavou náboženského probuzení, jež se v druhé polovině devatenáctého století rozšířilo ze Spojených států téměř do
celého světa, včetně Čech a Slovenska. Kniha je o to vzácnější, že byla touto vůdčí osobností pozoruhodná žena, jejíž význam je patrný ve všech křesťanských zemích. Dnes ji známe
také jako inspirativní spisovatelku. Je přirozené, že se její postavení neobešlo bez předsudků a kritiky. Proto je velmi přínosné, že se této postavy ujal renomovaný historik církevních
dějin Andrews univerzity. Autor se nám snaží poctivým pohledem představit Ellen Whiteovou takovou, jaká opravdu byla a jak skutečně žila, v záběru reálného času, v dobových,
církevních i celosvětových souvislostech. Vyváženým způsobem nás seznamuje také s jejím literárním dílem a nabízí několik dobrých rad jak je číst a interpretovat.

Tyto knihy můžete koupit za jednotnou cenu 200 Kč. AKCE: při zakoupení celé pentalogie (5 knih) od E. G. Whiteové zaplatíte pouze 800 Kč.
OBJEDNÁVKY: Maranatha o.s., Nad Petruskou 3, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Tel.: 224 210 571, info@maranatha.cz

