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V OSOBNÍ EVANGELIZACI

SVĚTOVÝ DEN EVANGELIZACE
PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

3 KROKY
Evangelium je tou nejlepší zprávou na světě a jedinou
nadějí na věčný život. Ježíš zemřel na kříži z lásky k nám.
Třetí den vstal z mrtvých a žije věčně. Je jedinou cestou
k Bohu a jedinou cestou ke spáse. Sdílet se s druhými
o Ježíši je radost a výsada, kterou můžete zažít i vy.

Jeden svět – jeden den – jedna zvěst: Ježíš
Představte si den, kdy křesťané po celém světě sdílejí evangelium. Někteří s přáteli či rodinou, někteří ve svém společenství.
Každý udělá krok víry a sdílí s druhými Boží lásku a odpuštění.
To je vize Světového dne evangelizace. Jeden jediný den
v roce, vždy poslední květnovou sobotu, se jako tělo Ježíše
Krista můžeme sjednotit a společně zvěstovat lidem dobrou
zprávu.

Každý věřící je svědkem

Když se Billyho Grahama zeptali, kdo by měl jít v jeho stopách,
odpověděl shromážděnému davu: „Každý z vás!“ Naše
zkušenosti ukazují, že to je pravda. Miliony křesťanů, kteří se
dříve báli sdílet se s někým o své víře, nyní vedou lidi ke Kristu.
Tato jednoduchá příručka se třemi kroky vám poskytne vše,
co potřebujete vědět, abyste mohli mluvit o Ježíši otevřeně
a efektivně.
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Ježíš si povolal každého křesťana jako svého svědka a přislíbil
mu svou sílu.

Pět let Světového dne evangelizace
„Světový den evangelizace je skvělý způsob, jak lidi povzbudit,
aby svou víru začali sdílet. Jakmile křesťané překonají svůj strach,
je pravděpodobné, že budou s těmi, kdo potřebují Ježíše Krista,
v rozhovorech pokračovat.“
Steve Douglass, mezinárodní ředitel Campus Crusade for Christ

Světový den evangelizace se poprvé konal v roce 2012. Od té
doby se rozrostl v celosvětové hnutí, do kterého se dosud
zapojilo přes 25 milionů křesťanů. Mnoho sborů se rozrostlo,
některé byly nově založeny.
•
•
•
•

5,7 milionů rozhodnutí pro Krista
Evangelizační aktivity zaznamenány ve 140 zemích
Více než 25 milionů zúčastněných křesťanů
Rozdáno 142 milionů evangelizačních letáků

Jeden příklad za všechny: V Dominikánské republice spolupracovalo 280 tisíc křesťanů z 3712 sborů a společně evangeliem zasáhli milion lidí. Po Světovém dni evangelizace v roce
2016 zde bylo pokřtěno 20 000 lidí.

Od diváků k nadšeným hlasatelům
„Máme armádu věřících, která sedí v kostelích a čeká na mobilizaci. Přijdeme-li na způsob, jak změnit obecenstvo v armádu, jak
proměnit spotřebitele v přispěvatele, diváka v účastníka, změní
to svět. Staňte se součástí Světového dne evangelizace!“
Rick Warren

93 % členů církve evangelium víceméně s nikým nesdílí.
Mnoho křesťanů se dosud nenaučilo, jak druhým lidem
evangelium předávat. Co kdybyste se to naučili?
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Odpovězte si prosím na následující dvě otázky:
1. Jaké nejdůležitější rozhodnutí jste dosud ve svém životě
udělali? Mnozí křesťané odpovídají: „Pozval jsem do svého
života Ježíše.“
2. Co nejlepšího můžete udělat pro člověka, který Ježíše nezná? Odpověď: „Přivést ho k Ježíši!“
Aby křesťan s někým promluvil o Kristu, potřebuje jen
překonat své obavy. U člověka, se kterým mluvíte, je v sázce
daleko víc – věčný život!

Příprava na Světový den evangelizace
Tato brožura vám ukáže tři kroky, které vám pomohou získávat lidi pro Ježíše.
1. krok: Jak začít rozhovor
2. krok: Jak sdílet evangelium
3. krok: Jak vést člověka ke Kristu
Ukážeme vám praktické kroky, jak se stát efektivním Ježíšovým
svědkem. Tyto tři kroky vám pomůžou mluvit s druhými lidmi.
Mladý Joshua si myslel, že evangelizace není nic pro něj,
byl vždy spíše plachý. Po přečtení těchto tří kroků začal
s evangelizačními rozhovory a během jediného dne přivedl ke
Kristu šest lidí. Nyní lidem nadšeně vypráví o Ježíši. I vy můžete
zažít, jak jednoduché je sdílet evangelium a vést lidi ke Kristu.
„Vyjděte ven, vykročte ve víře. Udělejte něco, co jste ještě nikdy
neudělali!“
Nick Vujicic, Life Without Limbs

Naší motivací a zdrojem síly jsou Boží láska a moc Ducha svatého, postavené na základě Božího slova.
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Boží láska
Když s někým mluvíte o Ježíši, pamatujte, že ho Bůh miluje.
Dokonce tolik, že za něj Ježíš zemřel. Kniha Římanům nám
říká: „Když jsme ještě byli bezmocní ... když jsme ještě byli
hříšní, Kristus za nás zemřel.“ (Ř 5,6 a 8)
Tohle je ta nadějná zpráva, kterou máme lidem nabídnout.
Na lidi velmi zapůsobí, když si uvědomí, že o ně máte skutečný
zájem.

Duch svatý
Ježíš slíbil, že nám pošle Ducha svatého a že budeme jeho
svědky. Budou skrze nás plynout proudy živé vody. Duch svatý
je pro nás zdrojem Boží síly a pomáhá nám překonat obavy
z lidí. Kolikrát už si křesťané mysleli, že nejsou schopni evangelizovat! Ale Bůh nás chce zmocnit svým svatým Duchem.
„Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím...“ (J 14,12)

Boží slovo
Bible je nevyčerpatelné Boží slovo. Je základem všeho, čemu
věříme a co zvěstujeme. A je ještě mnohem víc. Pravda evangelia je „moc Boží ke spasení pro každého“ (Ř 1,16). Pokud při
rozhovorech s lidmi sdílíte biblické pravdy, můžete si být jisti
tím, že mají moc lidi zachraňovat, uzdravovat, osvobozovat
a proměňovat.
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Jste připraveni?
Dceři jednoho pastora už bylo přes dvacet let, dosud však
s nikým nesdílela evangelium, protože měla strach z reakcí
lidí. Jednoho dne se to rozhodla změnit. Vyšla ven pevně
rozhodnuta, že ji už strach nesmí zadržet. Vyprávěla o Boží
lásce a jeho plánu jedné ženě, kterou náhodně potkala. Žena
se rozplakala, pastorova dcera zareagovala zcela spontánně
a prostě ji objala. Polekala se však, když žena vytáhla z kabelky
pistoli. Následně jí žena přiznala, že měla zrovna namířeno
do lesa, kde chtěla spáchat sebevraždu. Než se ale vydala
na cestu, pomodlila se:
„Bože, pokud existuješ, pošli mi anděla, aby mne před
sebevraždou zastavil. Abych si mohla být jistá, že je to anděl
od tebe, dej, ať mě obejme.“ Tato žena uvěřila, a spolu s ní
i celá její rodina. Dnes je to ona, kdo druhým vypráví, jak ji
Ježíš zachránil.
Jako Ježíšovi následovníci bychom měli dělat totéž, co dělal
on. Jedním z našich úkolů je sdílet evangelium. Za tímto
účelem nám slíbil zmocnění Duchem svatým. Jste připraveni?

6

1. KROK:
JAK ZAČÍT ROZHOVOR
Mnohým křesťanům připadá obtížné k lidem přistoupit a říct
jim o Ježíši. Každý se to ale může naučit! Nejdříve je nutné upoutat pozornost daného člověka.
Začít s lidmi sdílet svou víru je stejně jednoduché jako začít
rozhovor.
V evangeliu podle Jana je příběh o tom, jak Ježíš mluvil se
samařskou ženou a jak si ho nakonec přišla poslechnout celá
vesnice. Tento příběh, zaznamenaný ve 4. kapitole, nám ukazuje, jak Ježíš k lidem přistupoval.

1. Upoutejte pozornost
Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne:
„Dej mi napít!“ (J 4,7)
Celý příběh začíná úplně běžnou, každodenní situací. Ježíš
požádal ženu, zda by mu dala napít. Voda se stala záminkou
k rozhovoru. I vy můžete použít něco úplně běžného – rodinu,
děti nebo oblečení. Usmějte se na daného člověka a buďte
přátelští. Získejte jeho pozornost, pečlivě mu naslouchejte
a najděte záminku k dalšímu rozhovoru.
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Může to být něco úplně obyčejného jako voda v příběhu
o samařské ženě. Pokud danému člověku visí na krku křížek,
můžete se ho zeptat, co to pro něj znamená. Pokud k tomu
bude vhodná situace, můžete mu složit nějaký kompliment.
Začátkem konverzace také může být dobrý skutek. Můžete
někomu podržet dveře nebo zvednout ze země věc, kterou
upustil. Udělejte něco, co se příliš neočekává.
Další možností je začít mluvit o tom, co se bezprostředně týká
dané situace (pes, auto, mobil atd.) nebo současných událostí
ve světě. Hledejte společný zájem.
Nedávejte lidem kázání! Pokládejte jim otázky a naslouchejte
jim. Když jsem byl v Brazílii, s nadšením jsem vyprávěl o Ježíši
šesti zaměstnancům restaurace, ve které jsem obědval. Asi
po 15 minutách mi jeden z nich řekl, že jsou všichni členy
letniční církve. Kdybych začal otázkou, hned na začátku bych
se dozvěděl, že jsou všichni věřící.
•
•
•
•

Buďte přátelští a usmívejte se.
Začněte rozhovor něčím z každodenního života.
Položte dobrou otázku.
Udělejte dobrý skutek.

Když chce být rybář úspěšný, musí použít správnou návnadu.
Možná by sám dal přednost čokoládě, ale na čokoládu žádnou
rybu nechytí. Použije tedy to, co mají rády ryby – červy.
Pokládáním otázek a nasloucháním budujete důvěru. Připravte si otevřené otázky typu „Co si myslíte o Bohu?“, „Proč
už nechodíte do sboru?“ nebo jednoduše „Jak se vám daří?“.
Když jsem jednou jel taxíkem, všiml jsem si křížku zavěšeného na zpětném zrcátku. Zeptal jsem se řidiče, co to pro
něj znamená. Odpověděl, že si vždycky vzpomene na Pannu Marii. Místo abych ho opravoval a vysvětloval mu, čemu
věří špatně, řekl jsem mu, že jsem se o kříži dozvěděl něco,
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co změnilo můj život. Zeptal jsem se ho, jestli bych mu o tom
mohl povědět. Souhlasil a na konci našeho rozhovoru vydal
svůj život Pánu.
Zjistěte, jak na tom lidé s Bohem jsou. To vám pomůže jim
porozumět. Můžete se jich zeptat: „Co pro vás osobně znamená Bůh?“ Tuhle otázku můžete položit i lidem jiného
náboženského vyznání. Místo abyste se s nimi hádali, nebo je
dokonce přesvědčovali o tom, že jejich náboženství je špatné,
projevte o ně upřímný zájem a zjistěte, co pro ně osobně víra
znamená. Po chvíli se jich můžete zeptat, zda si jsou jisti, že
po smrti půjdou do nebe a budou žít večně s Bohem. Žádné
náboženství nenabízí na tuto otázku jistou odpověď. Věčný
život slibuje pouze Ježíš. Naším cílem nicméně není se s nimi
hádat, ale přivést je k Ježíši.
Vyhněte se bezvýznamným tématům, kvůli kterým by mohl
vzniknout konflikt. Neměly by se stát středem pozornosti.
Zdůrazňování nepodstatných věcí odvede pozornost od toho
nejdůležitějšího. Zaměřte se v rozhovoru na to, co Bůh nabízí
a jak oni na to mohou zareagovat.
Abychom lidi získali pro Krista, musíme k nim být přátelští.
Spory zatvrzují srdce. I když věci vidíte naprosto jinak
než oni, snažte se jim porozumět a vždy s nimi jednejte
s úctou.
Zkusíte-li vzít psovi kost, bude ji vší silou bránit. Nabídneteli mu však místo ní lákavý kousek masa, ihned kost pustí.
Podobně budou lidé vždycky hájit svá náboženství, názory a přesvědčení, protože neznají nic lepšího. Avšak uslyší-li
lidé o Boží lásce a o tom, co pro ně Ježíš udělal, vzdají se svého přesvědčení. Řekněte jim, že jim Bůh nabízí odpuštění, pokoj, skutečnou radost a věčný život. Evangelium je přesně takovým lákavým kouskem masa.
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2. Projevte zájem
Jakmile se vám podařilo získat pozornost, vzbuďte v daném
člověku zájem.
Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne,
Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla,
kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti
dal vodu živou.“ (J 4,9–10)
Ježíš se dotýká problému, který je pro ženu a její život klíčový
– a jí se to hluboce dotýká. Člověk, se kterým mluvíte, možná
nemá pokoj s Bohem, není si jistý posmrtným životem nebo
se cítí před Bohem vinen. Také může mít vážné problémy, je
nemocný nebo má finanční potíže.
Ježíš se zajímá o problémy lidí. I dnes je Bůh schopen uzdravovat nemocné, napravovat rozbitá manželství a vysvobozovat z otroctví. Největším problémem každého člověka je však
věčné odloučení od Boha.

1
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3. Váš příběh
Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ (J 4,26)
Ježíš ženě prozradil, kdo je, a sdílel s ní to, co pro něj bylo
nejdůležitější.
Váš osobní příběh je velice důležitý! Řekněte lidem o svých
zážitcích s Bohem, a jak Ježíš změnil váš život. Je jen na vás,
zda to bude vašeho posluchače nudit, nebo ho to zaujme.
Nepoužívejte slova, kterým nezasvěcený člověk nemůže
rozumět. Buďte upřímní, přirození, opravdoví a nepřehánějte.
Svůj příběh můžete rozdělit na tři části:
• Jak vypadal váš život bez Krista
• Jak jste se o Ježíši dozvěděli
• Co se pak ve vašem životě změnilo
Můžete zmínit, že jste našli smysl života a vnitřní pokoj nebo
že vás Bůh uzdravil. Připravte si svůj příběh, sepište si ho,
abyste ho byli schopni v několika minutách komukoli říct.
Váš příběh je jedinečný, a měli byste se ho tedy naučit sdílet jedinečným způsobem. Sdílejte ty části svého života, které
mohou druhého člověka nejvíce oslovit.
Ujistěte se, že daný člověk rozumí tomu, co mu říkáte. Zeptejte
se ho, co si o tom myslí. Sledujte jeho reakci. Je možné, že
v něm svým příběhem vzbudíte touhu zažít něco podobného.
Třeba si prošel stejnými věcmi jako vy – povídejte si s ním
o tom nebo mu rovnou jednoduše vysvětlete evangelium.
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2. KROK:
JAK SDÍLET EVANGELIUM
Evangelium může člověka zachránit pouze tehdy, když rozumí tomu, co říkáte. Proto se musíte naučit zvěstovat evangelium snadno srozumitelným jazykem. Lidé, se kterými ho
sdílíte, musí pochopit následující body:

1. Boží plán
Na počátku bylo celé stvoření dokonalé. Nebyly žádné války,
bezpráví, žádné nemoci. Vše bylo úplné a neporušené. Lidstvo
žilo v míru a v souladu s Bohem.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (1M 1,31)
Uvědomte si: Boží plán pro člověka, s nímž budete mluvit, je
tím nejlepším plánem pro jeho život. Bůh chce obnovit, co
bylo porušeno, a chce s ním mít věčný vztah.
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2. Problém
Lidstvo se rozhodlo jít vlastní cestou a odvrátilo se od Boha.
Dnes vidíme výsledky tohoto rozhodnutí. Místo abychom spolu žili v míru a souladu, jsou všude samé lži, nenávist, žárlivost,
nemoci a válka.
Daleko horší ovšem je to, že vztah mezi Bohem a člověkem je
porušený a my sami nedokážeme tento vztah obnovit.
Vlastním úsilím lidstvo ztracené spojení obnovit nedokáže.
Různá náboženství jsou zoufalou snahou dostat se opět do
Boží blízkosti. Pro svou vinu je však lidstvo od Boha odděleno.
Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Ř 3,10 a 23)
Uvědomte si: Než může člověk, s nímž mluvíte, vůbec zatoužit
po spáse, musí pochopit, že je ztracen.

3. Boží láska
Bůh je spravedlivý, a proto nemůže naši vzpouru
jednoduše ignorovat. Spravedlnost vyžaduje, aby špatné
bylo napraveno a dluhy byly splaceny. Protože nás Bůh
tak velice miluje, vymyslel dokonalý plán, ve kterém zůstal
spravedlivým a zároveň se nad námi slitoval. Svou lásku projevil tím, že poslal na náš svět svého jediného Syna, Ježíše
Krista, aby za každého zemřel na kříži. Ježíš tím vzal trest
za naši vinu na sebe. Třetího dne vstal z mrtvých – přesně
tak, jak to předpověděl. Díky jeho smrti a vzkříšení můžeme
znovu začít budovat svůj vztah s Bohem.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (J 3,16)
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3. KROK:
JAK VÉST ČLOVĚKA KE KRISTU

Jak jste se rozhodl?
Naše dobré skutky, naše vlastní úsilí, rozjímání či účast
na bohoslužbách nestačí k obnově našeho vztahu s Bohem.
Existuje jenom jedna jediná cesta: Musíme se obrátit ke Kristu a přijmout jeho oběť. Musíme se odvrátit od svého hříchu
směrem k Bohu. Kvůli své vině jsme sice od Boha odděleni, ale
Ježíš za tuto naši vinu zemřel. Jedině on nás může zachránit
pro věčnost.
„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15)
Ježíš vstal z mrtvých! Je živý. Je právě tady a teď, čeká na vaši
odpověď. Když ho požádáme o odpuštění a budeme ho následovat, budeme zachráněni.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Ř 10,9)

Symboly použity se svolením THE FOUR

14

Když se na moři potápí loď a cestující se topí, nestačí, aby
záchranář jen připlul a hezky si s nimi popovídal. To by nikdo
nepochopil! Proto nestačí jen sdílet evangelium. Ježíš přišel,
aby vyhledával a zachraňoval ztracené. Chce si použít i vás,
abyste lidi vedli ke smíření s Bohem a ke spasení. Naučíme vás,
jak lidi ke Kristu přivádět.

1. Rozhodnutí pro Krista
Rozhodnutí následovat Ježíše je tím nejdůležitějším rozhodnutím v životě. Vést člověka ke Kristu je výsadou. Nyní nastává
čas, kdy byste měli položit rozhodující otázku.
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy;
na místě Kristově vás prosíme: Dejte se smířit s Bohem! (2K 5,20)
Křesťané s tímto bodem často otálejí, je však mnoho lidí, kteří
hledají Boha a čekají na někoho, kdo je ke Kristu dovede.
Nebojte se tohoto kroku! Jednoduše se zeptejte: „Chcete teď
dát svůj život do pořádku s Bohem?“ nebo „Chtěl byste poznat
Ježíše osobně?“
Potom buďte zticha a počkejte na odpověď. Ještě než daného
člověka povedete k modlitbě spasení, zeptejte se ho, zda věří,
že Ježíš zemřel za jeho hříchy a vstal z mrtvých. Nechceme
nikoho k něčemu nutit nebo jím manipulovat. Nejde o to,
získat dalšího člena církve. Jde o smíření s Bohem a získání
věčného života. Je to otázka života a smrti!
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2. Modlitba spasení
Pak se pomodlete jednoduchou modlitbu, požádejte daného
člověka, aby se celým srdcem modlil s vámi a pozval Ježíše
do svého života. Za každou větou udělejte pauzu, aby po vás
mohl opakovat. Modlete se například takto:
„Pane Ježíši, věřím, že jsi Boží Syn. Věřím, že jsi zemřel za moje
hříchy. Prosím, odpusť mi je a přijď do mého života. Věřím, že jsi
vstal z mrtvých a že jsi živý. Přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Chci tě následovat po celý zbytek života. Amen.“

3. Další kroky
Když člověk svěří svůj život Ježíši, vysvětlete mu, co se právě
stalo. Skrze Ježíše jsme smířeni s Bohem, můžeme s ním mluvit a objevovat jeho plán pro svůj život.

Vysvětlete mu čtyři hlavní body křesťanského života:
1. Modlitba
S Bohem můžeme mluvit a budovat s ním vztah.
2. Bible
Potřebujeme číst Boží slovo, abychom rozuměli Božímu
plánu.
3. Společenství
Najděte si církevní společenství (místo, kde se scházejí
křesťané, kteří věří Bibli).
4. Evangelizace
Sdílejte evangelium a svůj příběh s ostatními.
Dejte si na sebe kontakt. Během tří dnů si domluvte další
schůzku a začněte s ním budovat přátelství. Modlete se za něj
a buďte mu oporou. Pokud to bude možné, vezměte ho s sebou na bohoslužbu nebo na domácí skupinku.
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AKCE!
Během Světového dne evangelizace se
modlíme a jdeme do akce!
Předem se za tento den modlete – sami, ve sboru, na domácí
skupince nebo na biblické hodině. I když máte třeba jen
několik minut, modlete se tuto mocnou modlitbu:
„Pane, tady jsem. Vyšli mě a použij si mě k zasažení lidí evangeliem. Poslechnu tvoje slovo a půjdu.“
Poté se modlete za své nejbližší okolí nebo za člověka, s nímž
byste chtěli evangelium v daný den sdílet.

Akce
Cílem je, aby každý křesťan během Světového dne evangelizace promluvil alespoň s jedním člověkem. Je nekonečně
mnoho možností, jak můžete někoho právě v tento den evangeliem oslovit. Na následující straně najdete několik nápadů.
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Jeden na jednoho – Zavolejte někomu, navštivte ho nebo ho
pozvěte na kávu a popovídejte si s ním o Ježíši.
Ve dvojicích – Sejděte se ve sboru a rozdělte se do skupinek.
Ve dvojicích se vydejte za lidmi – do ulic, na tržiště, do nemocnic atd.
Zájem a sdílení – Udělejte pro někoho něco dobrého a pak
mu povězte dobrou zprávu.
Oslovte sousedy – Naplánujte si, jak oslovíte své sousedy nebo celé město či oblast, ve které bydlíte. Můžete například
chodit ode dveří ke dveřím. Přemýšlejte nad různými možnostmi sdílení evangelia.
Nápady od A do Z – Můžete uspořádat nějakou venkovní
akci nebo navštívit místa, kde se schází hodně lidí. Požádejte
Boha, aby vám ukázal místo, kam byste měli jít. Je velmi mnoho způsobů, jak lidi oslovit, a velmi mnoho míst, kam za nimi
můžete jít.
Dejte člověku rybu a nasytíte ho na jeden den.
Naučte ho ryby chytat a nasytíte ho na celý život.
Každý může někoho oslovit.
Společně můžeme oslovit celý svět!

Najděte si nás na webu:
Více informací o Světovém dni evangelizace najdete na stránce www.globaloutreachday.com, kde můžete sdílet i své
zážitky a zkušenosti.
Na www.globaloutreachday.com/resources najdete užitečné materiály týkající se evangelizace a učednictví. Můžete si
zde stáhnout i aplikaci do svého mobilního telefonu.
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HNUTÍ SVĚTOVÉHO DNE EVANGELIZACE

Evangelizace je životní styl
Sdílení evangelia je víc než jen jednorázová událost. Evangelizace je životní styl. Nedávno mi jedna mladá žena vyprávěla,
jak někoho poprvé vedla k Ježíši. Oči jí zářily radostí. Nejedná
se o žádnou výjimku. Mluvil jsem už s mnoha lidmi, kteří se
mnou sdíleli tu neuvěřitelnou radost, kterou pociťovali, když
někoho přivedli ke Kristu.
I vy můžete tuhle neuvěřitelnou radost zažít, když najdete
svůj vlastní jedinečný způsob, jak sdílet s druhými lidmi
evangelium.
Pokud vykročíte ve víře a chopíte se iniciativy, uvidíte ve svém
životě změnu. Už se nebudete bát odmítnutí, ale začnete se
upřímně a otevřeně s lidmi sdílet. A některé z nich přivedete
ke Kristu. Začnete se radovat z toho, že můžete lidem ukazovat cestu k Bohu. Každý den může být něčím mimořádný,
pokud budete chtít. Vytyčte si teď jednoduchý cíl:

Každý týden si s někým promluvím o Ježíši.
To je pro každého křesťana reálný a dosažitelný cíl. Výsledky
uvidíme pouze tehdy, když se rozhodneme být aktivní. Jasný
cíl pro vás bude výzvou a ukáže vám úplně novou dimenzi.
Svého cíle dosáhneme, pouze pokud dokážeme opustit
svoje bezpečí. Když to uděláte, prožijete dobrodružný život.
Uvědomte si, že nejste sami. Mnoho dalších křesťanů po celém
světě dělá úplně totéž.
Zasáhněte evangeliem jednoho člověka týdně –
a společně tak zasáhneme celý svět.
Staňte se součástí tohoto hnutí!
Více informací najdete na www.god-movement.com.
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3 KROKY
JAK ZÍSKÁVAT LIDI PRO KRISTA
Evangelium Ježíše Krista je nejlepší zprávou všech dob. Bůh chce,
abyste ji předávali dalším lidem. Tato praktická příručka vás naučí, jak
ve třech krocích získávat lidi pro Krista.

1. krok: Jak začít rozhovor
2. krok: Jak sdílet evangelium
3. krok: Jak vést člověka ke Kristu
Werner Nachtigal je iniciátorem Světového
dne evangelizace, cestuje po světě, aby inspiroval, mobilizoval a připravoval křesťany
na evangelizaci. Do Světového dne evangelizace se každoročně aktivně zapojí miliony
křesťanů.
Každý může někoho oslovit.
Společně můžeme oslovit celý svět!

KMS
w w w.g l obalout re achday.com
http://sde.k mspraha.cz
Ve spolupráci s G.O.D. vydala Křesťanská misijní společnost
(www.kmspraha.cz).

