
EVANGELIZACE V PROSTŘEDÍ SOUČASNÉ 

KULTURY  

(Graham Tomlin + vlastní dodatky) 

 

Úpadek církve  

- Strach z evangelizace 

- Chaos kultury, která nevěří v Boha 

Jak udržet pokoj ve společnosti? 

- Být tolerantní 

- Nesmíš šířit svoji víru 

- Pochopit, že svět je nezvratně 

pluralistický 

- Antipatie k evangeliu 

- Jestli si myslíš, že máš jedinou 

pravdu, budeš zabíjet 

 

 
 

„Myslíme si, že to jediné, co můžeme udělat 

je říci jiným lidem evangelium, pak zvýšit 

hlas…Lidé jsou šťastní v tom, že nevěří“ 

 

B. Pascal měl přátelé mezi gamblery. „Zdá se, 

že byli docela šťastní. 

„Učiňte křesťanství přitažlivým. Přesvědčte 

lidi, aby si přáli, aby to, co žijete byla pravda 

a pak jim ukažte, že to pravda vskutku je.“ 

Probuďte v lidech touhu po evangeliu!  

Přesvědčujeme sami sebe v tom, co chceme, 

že nás učiní šťastným. To co nás staví proti 

křesťanství je naše nechuť, neochota se 

podřídit. Toužíme po špatných věcech, ne po 

Bohu. Nedokážeme tedy působit na rozum, 

ale na vůli a na srdce.  

Fašismus a komunismus měl odpovědi na 

všechny otázky. Lidé jsou unaveni ze slov. 

Nedůvěřují tomu, co čtou. Co je za slovy? 

V lidech je touha po něčem skutečném, více 

než na po tom, co si nárokuje být pravdou.  

„Zdá se mi, že je to pravda, ale není to 

skutečné, není v tom hloubka. Vím, že 

v životě jde o víc, ale v církvi to nenacházím.  

 

Diskusní skupina z lidí mezi křesťany a 

nekřesťany – „Co vás napadne při slově 

křesťan? 

Pokrytec. Je na tom něco pravdy? Mezera 

mezi slovy a skutky. Může být křesťanství 

pravdou, ale je neskutečné. Přivést do bodu, 

aby to byla pravda. 

 

 

 



EVANGELIZACE ŽIVOTNÍM STYLEM!! 

 

Krédo: Zasvětit své srdce – žít svatý život – 

vzbuzovat otázky – dát odpověď 

 

1. Petr. 1 – 3 

- Živá naděje 

- Nový život - Radost ve zkouškách - 

Nevýslovná, velkolepá radost - Láska 

ke Kristu 

 

Poslušnost Bohu 

- Svatost v celém životě - 

Nepředstíraná láska z čistého srdce 

Živé slovo 

- Zrození z trvalého Božího Slova - Život 

bez zloby, lsti, pokrytectví, závistí a 

pomlouvání 

 

Živé kameny 

- Svaté královské kněžstvo - Svatý 

národ hlásající ctnosti Kristovy 

 

V jeho šlépějích 

- Cizinci a přistěhovalci - Bez tělesných 

žádosti - Poctivý život a dobré skutky 

- Podřízenost na všech úrovních 

(nadřízeni a podřízeni) - Příklad – 

Utrpení - Všechny ctěte, sourozence 

milujte, před Bohem mějte bázeň, k 

císaři úctu. 

 

V harmonii manželství 

- Podřízenost ženy - Úcta muže 

 

V žehnání 

 
8Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní 

bratrské lásky, milosrdní a skromní. 
9Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení 

zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste 

přece povoláni a za to máte obdržet 

požehnání. 

 

- Chránit svůj jazyk před zlem 

- Ať není žádná lest 

- Ať odmítá zlo a koná dobro 

- Usiluje o pokoj a nechá se jím vést 

- Modlí se 

 
15Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte 

připraveni podat odpověď každému, kdo se 

vás zeptá na důvod vaší naděje. 16Vždy ovšem 

s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby 

se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že 

napadali váš poctivý život v Kristu. 17Je-li však 

Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré 

činy nežli za zlé. 

  

1. Petr. 3, 8 – 18 

- Verš předpokládá, že je položená 

otázka. Text nezačíná tím, co máme 

říct, ale kým máme být.  

- Být citlivý na utrpení světa 

- Jak atraktivní je pokora 

- Vysoká kvalita společenství 

 

1. Petr. 2, 12 

- Žijte život přesycený dobrotou, tak 

aby si lidé přáli, aby to byla pravda.  

Sk. 2,  

Proto byla služba Petrova tak efektivní, 

protože byla položená otázka – „Co se to tu 

děje?“ 

Pokud v našich sborech není nic, co vzbuzuje 

otázky, s evangeliem i evangelizací to nebude 

v pořádku. 

„Pána posvěcujte v srdcích“ – církev 

v Kristově panství.  

Čím více je církev schopná zjevit Kristovo 

panství, tím více probudí otázky – 

evangelizace. 

Boží království – věci se dějí, jak mají být. 

Proto Ježíš přitahuje lidí. On nechodil za 

lidmi, oni sami za ním „lezli“. Potřebujeme si 

nově osvojit křesťanský způsob života. Život 



průměrného křesťana je stejný jako život 

průměrného nekřesťana. Nevzbuzuje žádné 

otázky.  

Bez slov nikdo nebude rozumět, bez skutků 

nikdo nebude věřit slovům. Máme žít svůj 

křesťanský život, abychom přitáhli jiné? Ne. 

Žijeme svůj život, abychom oslavili Boha, pak 

i další lidé oslaví Boha.     

Ježíš je přítelem hříšníků. I my jsme k tomu 

povoláni, ale to je dosti těžké. Protože při 

tom nemůžeme hřešit, přebírat jejich životní 

styl…. 

(Studentka, která se účastnila všech párty ve 

škole. Odvážela opilé domů, čistila je, když se 

pozvraceli…) 

Jak uvést tento životní styl ve sboru?  

- Odpovídat na otázky 

- Začít žít životem, který evokuje 

otázky 

- Být kreativním ve vymýšlení, jak 

lidem požehnat 

- Žít život království – obnova toho, co 

bylo původně zamýšleno 

„Když se připojím, stanu se člověkem, kterým 

se chci stát?“  

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 

- Mluví o něm téměř celá Bible 

- Služba Kristova – To je jeho dobrá 

zpráva. Bůh kraluje a obnovuje vše na 

správné místo. I přes všechny 

překážky a absurdity v tomto světě 

Bůh vládne. „Přiblížilo se Boží 

království, čiňte pokání a věřte 

evangeliu.“ Ježíš na oslátku, nechtěl 

na sebe upozornit, nechtěl se 

předvést. Přichází jako král. Jeho trůn 

je kříž, jeho koruna je trnová, to je 1. 

proklamace krále. Druhá je v nebi – je 

prohlášen králem nade všemi národy 

(Dan. 7) 

- Je pro všechny 

- Je jiné, než na co jsme zvyklí (pokora, 

milosrdenství, láska, odpuštění…) 

- Zjevuje se skutky. Kristovo vyučování 

bylo komentářem k tomu, co se dělo 

(Mat 12, 28) Činil a vyučoval (Sk. 1) 

- Odmítá jiné krále. Ne jiným králům, 

ano Kristu  

- Vyžaduje změnu životního stylu 

(cizinec v jiné zemi – řeč, způsoby, 

kultura, styl života…) 

- Odmítá modlářství (peníze, touha po 

moci, pohodlný život…)  Čemu jsi 

ochoten nejvíce obětovat? Bez čeho 

si život nedovedeš představit? 

Odpověď nám pomůže pochopit, co 

je naši modlou, co je našim smyslem 

života? 

 

 
 

Církev  

- zrcadlí Boží království, je jeho 

svědectvím, předzvěstí, je viditelnou 

připomínkou (čínská čtvrť v Londýně, 

není to Čína, ale má její příchuť, vše 

je prosyceno Čínou, kdo tam vejde je 

jistě osloven kulturou, stylem 

života…Když návštěvníka něco 

zaujme, koupí si, bude se ptát, bude 

osloven….) 

- Hlásá slova, která přinášejí vysvětlení 

toho, co se děje. 

- Svými skutky připomíná příchod 

Božího království. 



Království je již zde, ale ještě není v plnosti 

zjeveno. Zjevuje se postupně, někdy více, 

někdy méně.  

- Modlíme se uzdravení, ale zároveň 

budujeme střediska pro nemocné 

- Krmíme hladové, ale dlouhodobě 

pečujeme o bezdomovce a stavíme 

pro ně útulky 

- Svými slovy připomínáme příchod 

Božího království = vysvětlujeme, co 

se děje, co je viditelné 

- Svými slovy provokujeme otázky, 

slovy odpovídáme na kladené otázky 

- Zveme pod Kristovou vládu (Robin 

Hood – připomínal lidem, že pravým 

králem je Richard, ne Jan…) 

ÚSPĚCH NAŠÍ EVANGELIZACE SOUVISÍ 

S KVALITOU NAŠEHO ŽIVOTA 

V KRÁLOVSTVÍ BOŽÍM!! 

Cyklus růstu 

 

  

OTÁZKY 

1. V čem by bylo místo, kde žijete jiné, 

pokud by se Bůh v něm mohl 

projevovat bez překážek? 

2. Jaké jsou modly Vaši komunity, které 

je třeba odhalit? 

3. Jakou stránku Kristovy vlády 

potřebují lidé ve Vaši komunitě zažít, 

nebo vidět? 

4. Jaký čin, skutek, projev, rozhodnutí 

ohledně životního stylu by mohly 

 Podrýt tyto modly, vzít jim 

vítr z plachet 

 Být vyjádřením Božího 

království 

Příklady  

 Čokoláda pro všechny občany obce 

 Auta, štědrost, péče o sousedy 

Co, když nám lidé nedůvěřují? 

POSTOJ - DĚLAT VĚCI, SKUTKY SE SPRÁVNOU 

MOTIVACÍ – POTĚŠOVAT PÁNA BOHA,  

Z LÁSKY K NĚMU 

Jak vypadá církev, do které stojí zato chodit? 

 Místo, kde se obnovuje království 

 Skrze církev Bůh znova obnovuje svět 

 

Gen 1, 2 rovnováha ve stvoření 

Gen. 3 rozklad 

Gen 1 – 11 vše jev rozkladu 

Gen. 3 lidstvo se skrývá před Bohem 

Gen. 3, 12 vzájemné narušení vztahů 

Gen. 4 narušení vztahů mezi bratry 

Gen. 3, 17 narušení vztahům stvořením 

Gen. 3, 7 narušení vztahů vůči sobě samému 



Gen. 11 narušení jazyků (neschopnost 

komunikovat 

Co děláte v neděli ráno ve sboru? Zapojujete 

se do obnovy stvoření? Ježíš obnovuje naše 

vztahy. 

1. Ježíš obnovuje náš vtah k Bohu 

(uctívání) 

1. Kor. 14 23 – 25 

 Uznají, že Bůh je mezi vámi 

 Odhalí se skryté věci srdce 

 Modlitby před shromážděním – 

dojmy, podněty 

 Očekávat, že Bůh bude přítomen 

 Pocit sounáležitosti 

1. Kor. 14, 26  

 Vztah ke stvoření 

 Soucit  

Proč Ježíš dělal zázraky? Aby mu lidé začali 

věřit? Ne. 

Zázraky jsou znamením proměny stvoření 

(chození po vodě – znamení přátelství 

vodního živlu vůči Kristu). Ježíš panuje nad 

stvořením.  

Totéž se má dít v církvi. Ježíš je Pánem. To je 

legrace? Copak ty tragédie, těžké situace, 

katastrofy? 

Pokud náš sbor není zapojen v obnově světa 

a budování Kristova království, nemáme 

odpověď. 

 

 

 

Pozvání: „Pojď a podívej se na společenství 

lidí, kteří jsou součástí řešení současných 

problémů. Musíme být zapojení do obnovy 

stvoření. 

 

Příklad: Oprava podchodu v jejich 

městě….Lidé se dozvěděli o skupině, která 

pro ně něco dělá…. 

Proč děláme služby pro děti, Jaká v tom je 

motivace? 

2. Vztah k sobě 

Měli bychom být štědří.  

Do tělocvičny chodíme proto, že nám 

to pomáhá udržet kondici, zlepší náš 

zdravotní stav…Co, kdyby církev byla 

podobná tělocvičně. Lidé pochopí, že 

to je dobré, prospěšné, tak se nelže, 

lidé se mají rádi. Tam se zachovává 

věrnost, pokoj, odpuštění. To 

chceme, to je dobré… 

3. Vztah ke slovu 

Petr zapírá – lže 

Po vzkříšení – slova milosti 

 

 

 

 



EVANGELIZACE = OBNOVENÍM 

KRÁLOVSTVÍ, VZTAHŮ 

SBOR, JAKO PROSTŘEDEK, KDE LIDÉ 

DOSTANOU ODPOVĚDI NA TO, CO JE 

ZAJÍMÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              OBNOVA VZTAHŮ 

 S bohem – uctívání 

 S ostatními – sounáležitost – 

koinonia 

 Se stvořením – soucit 

 Se sebou – učednictví 

 Ve slovech, v komunikaci – 

evangelizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


