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NESENÍ EVANGELIA  
 
Jako Ježíšovi učedníci a vyslanci, jako ti, kdo byli povoláni, aby zvěstovali lidem 
vzdáleným od Boha smíření a přinášeli jim evangelium , co máme mít na paměti 
při naší snaze zaměřit náš život v moci Ducha svatého na činění učedníků?  Jaké věci 
by nás měly neustále provázet v našich vztazích s dosud nevěřícími lidmi? 
 
Proměna života nevěřících není v naší moci. Tu může způsobit jenom Bůh!  
Jsou však další věci, které při nesení evangelia lidem v  naší moci máme. 
 
Existuje přinejmenším pět důležitých oblastí, v nichž můžeme něco dělat: 
 
 

MODLITBA 
 
Naslouchání Duchu svatému a závislost na Něm, abychom věděli komu, jak, kdy 
a kam nést evangelium. (Duch svatý je ten, kdo „vydává svědectví“ o Ježíši – 
Jan 15,26-27, Jan 16,12-15.) Též modlitby za to, aby neustále rostl náš soucit 
se ztracenými lidmi a naše touha po jejich smíření s  Bohem. 
 
 

BLÍZKOST 
 
Být lidem natolik blízko, aby mohli vidět, jaký má Ježíš vliv na náš praktický život. 
Blízkost je také nezbytná pro opravdové přátelství a důvěru, které jsou ve vztazích  
obvykle potřebné k tomu, abychom mohli svými skutky i slovy evangelium 
co nejlépe předávat. Vyžaduje to od nás aktivně usilovat o vztahy s lidmi, 
kteří ještě nejsou věřícími a přizpůsobit náš život a program  tomu, abychom s nimi 
mohli kvalitně trávit čas, milovat je a sloužit jim. 
 
 

PŘITAŽLIVÝ STYL ŽIVOTA 
 
Způsob našeho života—jak osobního, tak ve vztazích s našimi životními partnery 
a dětmi a v naší misijní skupině—MŮŽE být mocným svědectvím o evangeliu. 
Chceme, aby lidé viděli, jak pracujeme, jak vedeme naši rodinu, vychováváme naše 
děti, investujeme náš čas a prostředky, bavíme se a  odpočíváme, jaké máme vztahy 
s dalšími lidmi… - a to vše se zaměřením na Ježíše a Jeho záměry. Náš život by měl 
být pro ostatní lidi přitažlivý díky práci Ducha svatého, který v  něm působí nesení 
Jeho ovoce.  
 
 

ZVĚSTOVÁNÍ POSTOJI A SKUTKY 
 
Konkrétní služba druhým a zpřítomňování Ježíšovy touhy po nápravě všech věcí 
a jejich přivedení k dokonalosti. Vytrvalé prokazování štědrosti, soucitu, 
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obětavosti, laskavosti, milosti apod. v  našich vztazích s nevěřícími. 
Věci jako uvaření jídla nebo donesení buchet, pomoc doma nebo na zahradě, pomoc 
s hlídáním dětí, dárky, půjčování našich věcí atd.  
 
 

ZVĚSTOVÁNÍ SLOVY 
 
Verbální sdílení „dobrých zpráv“ pro všechny lidi o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení. 
Lidé potřebují nejen vidět a okusit moc evangelia na našem životě, ale také jasně 
slyšet Boží pravdu, dozvědět se o Božím příběhu, Jeho lásce a Jeho úsilí o jejich 
záchranu a o jejich vztah s Ním skrze Ježíše.   
 
 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ: 
 

 Je vaše srdce zlomené nad vašimi přáteli a sousedy, kteří neznají Boha? 
Modlíte se, aby Duch svatý ve vašem srdci prohluboval soucit s  těmito lidmi? 

 Kterým nevěřícím lidem se snažíte přinášet evangelium?  

 Jakým způsobem a jak často se o to pokoušíte?  

 Jak můžete v následujících měsících růst v každé z výše uvedených pěti 
oblasti? Jak v nich může růst vaše misijní skupina?  

 Jsou nějaké konkrétní věci, které musíte přestat nebo naopak začít dělat, 
abyste v těchto oblastech pokročili? 

 Jaké překážky vám brání v uskutečnění těchto změn tak, abyste mohl být 
váš život prosycen naplňováním Ježíšova poslání činit učedníky?  

 


