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Úvod

Čo si myslíš o evanjelizácii? A – čo je rovnako dôležité – ako zmýšľaš o evanje-
lizácii? 

Ak si medzi kresťanmi dlhší čas, zrejme si už bol vystavený rôznym pohľadom na
evanjelizáciu. Čím viac si o nej počul, tým môžeš byť ohľadom nej zmätenejší. Na
evanjelizáciu je totiž mnoho rozličných názorov a zároveň existujú rôzne dô-
razy, stratégie a prístupy. Mnohé z nich sú, samozrejme, veľmi užitočné. Ale nie-
kedy sa stáva, že ich posolstvá si mierne protirečia. Napríklad niektorí hovoria,
že si musíš zaslúžiť právo byť vypočutý. Iní sú zástancovia toho, že jednoducho
treba byť iniciatívny a dôverovať Bohu, že použije moc evanjelia. Tak čo je
pravda? Jedno či druhé, alebo ani jedno ani druhé? Hmm. Dobrá otázka. A je ich
omnoho viac. 

Vplyv našej kultúry tejto veci sotva pomôže. Evanjelizácia nie je príliš vysoko
hodnotená tými, ktorí nechápu, čo je v stávke. A preto sme zaplavení karikatú-
rami (otĺkanie Biblie o niečiu hlavu) a taktiež volaním po tolerancii a pluraliz-
me („Nikdy by sme nemali svoje názory vnucovať iným...“). Dnešný relativizmus
nás dokonca núti zamýšľať sa nad tým, či to vôbec má zmysel („Pokiaľ niekto
niečomu úprimne verí a nikomu pritom neubližuje, je to v pohode.“)

Čo si teda máš o tom myslieť? Vráť sa na začiatok. Študuj primárny zdroj: No-
vú zmluvu. Všímaj si, čo znamenala evanjelizácia pre Ježiša a jeho raných na-
sledovníkov. Na tomto základe potom môžeš zosúladiť svoj štýl svedectva s tým, po
čom túži Boh, a prispôsobiť sa výzvam a príležitostiam dnešného sveta. 

Práve o tom je táto knižka. Bola vypracovaná tak, aby ťa previedla procesom bu-
dovania osobnej (a biblickej) �ilozo�ie evanjelizácie. Evanjelizujme biblicky nie je
vyčerpávajúcou štúdiou (a dúfame, že ťa ani nevyčerpá), ale ti poskytne cenný
základ, na ktorom môže Ježiš stavať, aby si po celý život prinášal ovocie.

Spolu alebo sám?

Evanjelizujme biblicky je určené pre osobné štúdium. Nie sú k nemu vypraco-
vané otázky pre skupinovú diskusiu. To ti umožní postupovať svojím vlastným
tempom a vyvodzovať si vlastné závery. Mnohým však pomôže, ak robia toto
štúdium paralelne s inými. Tak môžeš mať osoh aj z pasáží, ktoré ti možno ušli.
Ak ho chceš robiť v skupine, stretnite sa raz do týždňa a porovnajte svoje po-
zorovania. Diskutujte o svojich zisteniach ohľadom piatich kľúčových otázok
a uvažujte nad ich dôsledkami pre dnešný svet. 
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Proces štyroch krokov

PRVÝ KROK  |  Študuj pasáže

Evanjelizujme biblicky je jednoduchá knižka. Začína štúdiom štrnástich kľúčo-
vých pasáží, ktoré buď hovoria o evanjelizácii, alebo nám ukazujú nejaký príklad
evanjelizácie. Prvé tri pasáže, ktoré sme vybrali, považujeme za základné. Ak je
tvoj čas (alebo záujem) obmedzený, preštuduj len tieto tri a mô-žeš prejsť k dru-
hému kroku.

Tvoj výskum bude sprevádzať päť kľúčových otázok, ktoré sa môžu aplikovať
na akúkoľvek evanjelizačnú udalosť. Tieto otázky sú paralelné s piatimi zlož-
kami Modelu evanjelizácie:
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BOH KOMUNIKÁCIA SVETEVANJELIUM VERIACI

� Pán: Boh

� Poslucháči:  dav ľudí

� Poslovia: veriaci

� Posolstvo: evanjelium

� Postupy: komunikácia

Počas štúdia pros Boha, aby k tebe hovoril prostredníctvom každej pasáže. Pros
ho, aby ti pomohol vidieť evanjelizáciu tak, ako ju vidí on, a vybudovať si bi-
blickú a zároveň príťažlivú �ilozo�iu služby.

Toto štúdium sa dá rýchlo zvládnuť. Je v ňom 14 pasáží. Ak budeš robiť jednu
pasáž denne, Prvý krok zvládneš za dva týždne. Môžeš však postupovať aj po-
malším tempom. Jedna pasáž týždenne ťa prevedie touto časťou za tri mesiace.
Štúdiu a úvahe o každej pasáži venuj približne 20 – 30 minút a svoje zistenia si
zapisuj do tejto knižky.

(PÁN) (POSLUCHÁČI)(POSTUPY)(POSLOVIA)(POSOLSTVO)

� �� �

MODEL EVANJELIZÁCIE
BIBLICKÝ VZOREC

DRUHÝ KROK  |  Kompletizuj svoje ZISTENIA

V druhom kroku zosumarizuj svoje zistenia –porovnáš svoje odpovede na kaž-
dú z piatich kľúčových otázok. Po preštudovaní 14 pasáží si pozri svoje dote-
rajšie poznámky. Napíš si stručné zhrnutie toho, čo si sa naučil o každej z pia-
tich zložiek Modelu evanjelizácie. Tieto zhrnutia ti pomôžu skompletizovať to
bohatstvo zistení, ktoré si si nazhromaždil z pasáží vo všetkých piatich tema-
tických oblastiach.

TRETÍ KROK  |  Vypracuj si OSNOVU

Svoje štúdium zavŕšiš vypracovaním osnovy (alebo napísaním krátkej úvahy),
v ktorej zhrnieš svoje zistenia do formátu, ktorý sa dá v živote ľahko využiť. Ku
každej časti napíš aj to, ako môžeš svoje poznatky aplikovať vo svojom živote.

ŠTVRTÝ KROK |  Využi svoje ŠTÚDIUM

Neber to ako ukončený projekt. Aplikácie, ktoré si uviedol, by si mal zapracovať
do svojho života a služby. Časom k nim môžeš pridávať nové znalosti z iných bi-
blických pasáží. Na konci knihy ti ponúkame ďalších sedem pasáží. Bolo by
dobré, keby si svoje zistenia prediskutoval s inými. Po ukončení tohto štúdia
môže tvoje zmýšľanie a praktizovanie evanjelizácie ďalej dozrievať a prinášať
veľa ovocia. 

Študijné otázky

Štúdium a závery knihy Evanjelizujme biblicky sú vybudované na piatich otáz-
kach. Nie všetky pasáže ti dajú odpovede na každú z nich. Celkovo však budeš
môcť zhromaždiť veľké množstvo materiálu na to, aby si si dokázal vytvoriť
názor na každú otázku. 

Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:

PÁN |  Aký je Boh a aká je jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Akí boli veriaci a akú úlohu zohrali v evanjelizácii?

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťahov
sa to udialo? 
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Kontext vzťahov vyjadruje vzťah medzi veriacim, ktorý chce svedčiť, a jeho po-
slucháčom/mi. V evanjelizácii existujú tri hlavné kontexty vzťahov:

� Prirodzené vzťahy – keď veriaci svedčí niekomu, s kým má prirodzený
vzťah (či už ide o blízky vzťah alebo len o povrchnú známosť)

� Služba evanjelizácie – keď veriaci niekomu cieľavedome svedčí v rámci svo-
jej služby 

� Svedectvo tela Kristovho – spoločné svedectvo veriacich tým, ktorí sú ne-
jakým spôsobom vystavení komunite veriacich alebo sú do nej zapojení

Tieto vzťahy sa môžu samozrejme prekrývať. Ale poznanie rozdielov v týchto
vzťahoch ti pomôže lepšie pochopiť a aplikovať svoje nové poznatky o evanje-
lizácii.
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Prvý krok: Skutky 11,19-26 [ukážka]

19A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície,

Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. 20Ale nie-

ktorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom

a zvestovali Pána Ježiša. 21A ruka Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili

a obrátili sa k Pánovi.  

22Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme; preto vyslali

Barnabáša až do Antiochie. 23Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa

a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. 24Bol totiž

(Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery.  A pripojil sa k Pánovi po-

četný zástup. 

25Potom odišiel (Barnabáš) do Tarzu vyhľadať Saula, 26 a keď ho našiel,

priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučo-

vali značný zástup, a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania.

Pomôže ti, ak si pri čítaní budeš nejakým spôsobom označovať každú z piatich
oblastí. Napríklad všetko, čo má do činenia s Pánom, môžeš označiť červenou,
poslucháčov modrou a pod. Alebo používaj rôzne druhy čiar a rámčekov ako
v tejto ukážke:

= Pán (Boh)
= poslucháči (ľudia)
= poslovia (veriaci)
= posolstvo (evanjelium)
= postupy (komunikácia)



Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí: Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO | Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťahov
sa to udialo?

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?

Prvý krok: Študuj pasáže (ukážka) 7
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Ján 1,35-51

35Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36A zahľadel sa na Ježiša,

ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! 37Tie slová počuli oní

dvaja učeníci a nasledovali Ježiša.  

38Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali

sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? 39Povedal im: Poďte

a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo

desiatej  podvečer. 40Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša,

bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41Tento našiel najprv svojho brata Šimona

a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus),

42a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn

Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter.

43Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Na-

sleduj ma! 44Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. 45Filip

našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v záko-

ne a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 46Natanael mu povedal: Či

z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 

47Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec,

v ktorom nieto ľsti. 48Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpo-

vedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod �igovníkom. 

49Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! 50Ježiš mu

riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod �igovníkom, veríš? Uvidíš väčšie

veci ako tieto. 51Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo

otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka.



Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?

Prvý krok: Študuj pasáže 11
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Skutky 8,26-40

26Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Je-

ruzalema do Gazy a je pustá.  27I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvo-

ran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do

Jeruzalema, aby vzýval Boha,  28vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal

proroka Izaiáša.  29I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu!  

30Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš,

čo čítaš?  

31Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom

prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu.  

32Stať Písma, ktorú čítal, bola:

Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá,

tak neotvoril ústa. 33Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod

kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme.

34Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám

o sebe, a či o niekom inom?  35Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom

Písma, zvestoval mu Ježiša.  

36Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo

mi prekáža dať sa pokrstiť?  37[Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže

sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.]  38Nato kázal

zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho.  

39Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale

rozradostený šiel svojou cestou. 40Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky

mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.

Prvý krok: Študuj pasáže 13     
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 15

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?



Evanjelizujme biblicky16      

Skutky 17,16-34

16Dokiaľ ich Pavel vyčkával v Aténach, rozhorľoval sa v ňom jeho duch vidiac, že

je mesto oddané modloslužbe. 17Zhováral sa teda v synagóge so Židmi a s bo-

habojnými mužmi a na námestí deň po deň so všetkými, s ktorými sa práve

zišiel. 18Pustili sa s ním do debaty aj niektorí epikurejskí a stoickí �ilozo�i. Jedni

hovorili: Čo to chce povedať tento táraj? Iní zase: Tak sa zdá, že hlása cudzie

božstvá. A to preto, že zvestoval Ježiša a vzkriesenie. 19Chytili ho teda, odviedli na

Areopág a povedali: Či môžeme zvedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš?

20Lebo niečo neslýchané počúvajú naše uši; chceme teda zvedieť, čo to má byť.

21Všetci Aténčania totiž, aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí

ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové.

22Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo

všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; 23lebo keď som chodil po vašich sväty-

niach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž,

Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.  

24Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme,

nebýva v chrámoch rukami vybudovaných 25a nedá si slúžiť ľudským rukám,

Prvý krok: Študuj pasáže 17

akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všet ko. 26On

urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme;

stanovil určité časy a hranice ich prebývania, 27aby hľadali Boha, či by Ho azda

nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, 28lebo Ním

žijeme, hýbeme sa a trváme , ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj

my Jeho rod sme.

29Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu

alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. 30Ale na časy

tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci

všade kajali; 31lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na

to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil

z mŕtvych. 

32Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali: Budeme

ťa o tomto aj inokedy počúvať. 33Tak odišiel Pavel spomedzi nich. 34Niektorí

mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Dionýzios a Are-

opagita, žena menom Damaris a iní. 
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 19

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Lukáš 10,1-24

1Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou

do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. 2A povedal im: Žatvy je

síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robot-

níkov na svoju žatvu. 3Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

4Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. 

5Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto!

6A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám.

7A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník

svojej mzdy.  Nechoďte z domu do domu.   

8A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia.

9A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám krá-

ľovstvo Božie. 10Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite

na jeho ulice a povedzte: 11Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mes-

ta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. 12Hovorím vám,

že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.

13Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali prejavy

moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali

sa. 14Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám. 15A ty, Kafarnaum, budeš

sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. 

Prvý krok: Študuj pasáže 21     

16Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou

pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.  

17Potom sa vrátili tí sedemdesiati a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám

poddávajú v Tvojom mene. 

18Povedal im: Videl som satana ako blesk padať z neba. 19Ajhľa, dal som vám moc

šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič

na svete vám neuškodí. 20Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddá-

vajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach.

21Vtedy rozveselil sa Ježiš v Duchu Svätom a riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane ne-

ba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám.

Áno, Otče, tak sa Ti ľúbilo. 

22Všetko odovzdal mi Otec, a nik nevie, kto je Syn, len Otec, a kto je Otec, len Syn,

a komu by Syn chcel zjaviť.  

23Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vi-

dia, čo vy vidíte. 24Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy

vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. 
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 23

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Matúš 28,16-20

16Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17a keď

Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18Ježiš pristúpil k nim

a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19Choďte teda, čiňte mi

učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20a učiac

ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po

všetky dni, až do konca sveta.

Prvý krok: Študuj pasáže 25     
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 27     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Lukáš 24,45-49 a Skutky 1,8

Lukáš 24,45-49 

45Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46Riekol im: Tak je napísané, že

Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47a že sa musí kázať v Jeho

mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruza-

lema. 48Vy ste svedkovia toho. 49A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy

však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.

Skutky 1,8

8ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj

v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Prvý krok: Študuj pasáže 29     
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 31     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?



Skutky 2,1-41

1Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2Tu zrazu povstal zvuk

z neba, ako keď  sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.
3I ukázali sa im rozdelené jazyky  akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich
4a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali  hovoriť inými jazykmi, ako im Duch

dával hovoriť. 

5A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod ne-

bom. 6A keď  povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov

hovoriť každý vo svojej reči. 7I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či,

hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú  Galilejci? 8Ako ich teda počujeme (hovoriť)

každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. 9Partovia, Médovia, Elamiti a oby-

vatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, 10Frýgie, Pamfylie, Egyp-

ta a krajov Líbye pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, 11Židia a  prozelyti ,

Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie?
12A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 

13Ale iní sa posmievali  hovoriac: Opili sa mladým vínom! 

14Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mu-

žovia, Židia, a  všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte

toto: 15Títo iste nie sú opití, ako sa domnievate; veď je ešte len deväť hodín ráno.
16Ale toto je, čo povedal prorok Joel: 

17V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí,

a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia

a vaši starci snívať sny. 18Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vyle-

jem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať. 19A urobím zázraky hore na

nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20Slnko sa premení na

tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. 21A vtedy každý,

kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. 

22Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému

Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami,

ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze Neho medzi vami, 23Toho, ktorého ulože-
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ná rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho

rukám zločincov dali pribiť na kríž. 24Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smr-

ti, ako ani nemohol zostať v jej moci. 

25Tak zaiste hovorí o Ňom Dávid: Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi

je po pravici, aby som sa neklátil. 26Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaple-

sal, áno, aj telo mi bude odpočívať v nádeji, 27pretože neprenecháš ma ríši smrti

a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie; 28oznámil si mi cesty života a naplníš

ma potešením pred svojou tvárou. 

29Mužovia, bratia! Môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že

umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami. 30Ale keďže

bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho potomstva

posadí na jeho trón, 31predvídal a predpovedal vzkriesenie Kristovo, že ani Jeho

duša nezostala v podsvetí, ani Jeho telo nevidelo porušenie. 32Tohto Ježiša

vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. 33Keď ho teda pravica Božia

povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz)

vidíte a počujete. 34Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu

Pánovi: Posaď sa mi po pravici, 35dokiaľ Ti Tvojich nepriateľov nepoložím za

podnožie. 

36Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh

toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. 

37Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom:

Čo robiť, mužovia, bratia? 

38I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno

Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 39Lebo iste

vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorých-

koľvek povolá Pán, náš Boh. 

40Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich ho-

voriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia! 41A tí, čo ochotne prijali

jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.

Prvý krok: Študuj pasáže 33     
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 35     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Rimanom 1,8-17

8Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa

o vašej viere hovorí po celom svete. 9Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom

zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás

10vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej ne-

podarilo prísť k vám. 

11Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký du-

chovný dar, 12to jest: aby sme sa navzájom povzbudili svojou obapolnou vierou,

vašou i mojou. 13A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal

prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými

národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo. 

14Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, 15a tak som

pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. 

16Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na

spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. 17Zjavuje sa v ňom za-

iste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: 

Spravodlivý z viery bude žiť.

Prvý krok: Študuj pasáže 37     
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 39     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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1. Korinťanom 1,17 – 2,5

17lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie mú-

drosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. 

18Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme

spasenie, je mocou Božou. 19Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zma-

rím rozumnosť rozumných. 

20Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil

múdrosť sveta na bláznovstvo? 21Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal

Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom káza-

nia (o Kristovi): 22lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť,

23my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom

bláznovstvo, 24ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu

múdrosť. 25Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť sil-

nejšia ako ľudia. 

Prvý krok: Študuj pasáže 41     

26Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí

mocní, nie mnohí urodzení, 27ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych

zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28čo je svetu ne-

urodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je,

29aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, kto-

rého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením,

31aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

2 1Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami,

alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; 2lebo som si umienil, že

medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.

3A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, 4moja reč a moja ká-

zeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,

5aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 43     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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1. Korinťanom 9,15-23

15Ale ja som z toho nepoužil nič. Ani toto som nenapísal preto, aby sa pri mne

tak dialo; lebo lepšie by mi bolo umrieť, než aby mi niekto zmaril túto chválu.

16Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja povinnosť;

beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium. 17Lebo mám odmenu (len vte-

dy), keď to činím dobrovoľne, ale ak nedobrovoľne, bolo mi to zverené len ako

úrad. 18Akú odmenu mám teda? Že keď kážem evanjelium, predkladám ho bez-

platne, aby som nevyužil svoje právo pri evanjeliu.

19Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som

čím viacerých získal. 20Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod

zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby

som získal tých, čo sú pod zákonom; 21tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby

bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristo-

vým, aby som získal tých, čo sú bez zákona; 22slabým bol som slabý, aby som

slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku

spaseniu. 

23A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.

Prvý krok: Študuj pasáže 45     



Evanjelizujme biblicky46     

Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Filipanom 1,12-30

12Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so

mnou, 13a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými,

že ma väznia pre Krista, 14a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila

v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 

15Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej

vôle. 16Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17ale ktorí

zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že pridajú súže-

nia mojim okovám. 18Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko

a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 

19Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou

Ducha Ježiša Krista, 20ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem za-

hanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude

oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21Lebo mne žiť je: Kristus,
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a umrieť: zisk. 22Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu,

a neviem, čo si radšej voliť. 23Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť

s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24ale pre vás je potrebnejšie, aby som

zostal v tele. 25O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so

všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery, 26aby ste sa tým väčšmi

mohli chváliť mnou v Kristovi Ježišovi, keď zase prídem k vám. 

27Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby – či keď prídem a vás

uvidím, či keď som vzdialený – počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu

a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium. 28Protivníkom sa ničím

nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že bu-

dete spasení. 29Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili

v Neho, ale aj trpeli pre Neho. 30Veď je to pre vás ten istý boj, ktorý ste videli

pri mne a o ktorom teraz počúvate.
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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1. Tesaloničanom 1,4 – 2,16

4Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5lebo sme vám nezvestovali

evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď

viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6A vy ste sa stali našimi aj Pánovými

napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svä-

tého prijali slovo, 7takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii

a Acháji. 8Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji,

ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba ho-

voriť. 9Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa ob-

rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10a očakávali

z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje

z budúceho hnevu. 

2 1Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2ale hoci sme

predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo

svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch. 3Naše napo-

menutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani

z podvodu, 4ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium,

tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše

srdcia. 5Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani – Boh je svedok!

– nechceli sme lakome získať niečo pre seba, 6ani sme nehľadali ľudskú slávu

ani u vás, ani u iných. 
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7Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prí-

vetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska deti. 8Tak sme sa vinuli k vám, že

sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože

sme si vás zamilovali. 9Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne

v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám

kázali evanjelium Božie. 

10Vy ste svedkami, aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali

k vám, veriacim: 11vy viete, ako sme vás každého – ako otec vlastné deti – 12na-

pomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha,

ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. 

13Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie

o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo – čím naozaj je! – ale ako slovo Bo-

žie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich. 14 Veď vy, bratia, ste napodobňovateľmi

cirkevných zborov Božích, čo sú v Judsku v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste

trpeli od vlastných rodákov, čo tamtí od Židov, 15ktorí zabili aj Pána Ježiša

a prorokov, aj nás prenasledovali. Ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú

odporní, 16prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení

(a robia to preto), aby dovŕšili mieru svojich hriechov. Ale prišiel na nich hnev

až do konca.
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?

Prvý krok: Študuj pasáže 55     

POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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2. Korinťanom 5,11 – 6,2

11Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí; ale Boh nás

pozná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. 12Tým sa vám zase neodpo-

rúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať

tým, čo sa chvália navonok, a nie v srdci. 13Lebo ak sme boli bez zmyslov, (bolo

to) pre Boha; ak sme rozumní, sme pre vás. 14Láska Kristova totiž spája nás,

ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; 15a za všetkých

umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal

z mŕtvych. 16Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj po-

znali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. 

17Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, na-

stali nové. 18A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zve-

ril nám službu zmierenia, 19že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou,

nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmiere-

nia. 20Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás.

Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21Toho, ktorý nepoznal hriech, uro-

bil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom. 

6   1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť

Božiu. 2Veď On hovorí:

V čas príhodný som ťa vyslyšal

a v deň spasenia som ti pomohol.

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Ján 4,1-42

1Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učení-

kov ako Ján, 2hoci Ježiš sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3opustil Judsko a šiel zase

do Galiley. 4Musel však ísť cez Samáriu. 5Tak prišiel v Samárii do mesta menom

Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. 6Tam bola Jákobova

studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi poludnie. 7Tu prišla

žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 8Učeníci odišli

totiž do mesta nakúpiť potravu. 9Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš

Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Sa-

maritánmi. 10Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi

napiť, – ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. 11Povedala Mu: Pane, ani

načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12Či si Ty väčší

ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia

a jeho dobytok? 

13Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. 14Kto by však pil

z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bu-

de v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. 15Tu Mu povedala žena:

Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. 16Rie-

kol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17I odpovedala žena: Nemám muža.

Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža; 18lebo mala si piatich mu-

žov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom; to si správne povedala. 19Žena

mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. 20Naši otcovia vzývali Boha na tomto

vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. 21Od-

povedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu,

ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. 22Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzý-

vame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov. 23Ale prichádza hodina, a už je

tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takých-
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to ctiteľov chce mať. 24Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať

v duchu a v pravde. 

25Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten

príde, oznámi nám všetko. 26Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.

27Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden ne-

povedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 

28Žena nechala teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29Poďte sa

pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus?

30I vyšli z mesta a prišli k Nemu. 

31Medzitým Ho učeníci prosili: Majstre, jedz! 32On však povedal: Ja mám jesť po-

krm, o ktorom vy neviete. 33Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či Mu niekto do-

niesol jesť? 

34Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a do-

konať Jeho dielo. 35Či sami nevravíte, že ešte štyri mesiace, a príde žatva? Ajhľa,

hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve. 36Žnec

už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač i žnec spolu

radovali. 37V tomto je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žne. 38Ja som vás

poslal žať, kde ste nepracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce. 

39A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá sved-

čila: Všetko mi povedal, čo som robila. 40Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, pro-

sili Ho, aby pobudol u nich; i zostal tam dva dni. 41A ešte viac ich uverilo pre

Jeho slovo. 

42A povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vie-

me, že tento je naozaj Spasiteľ sveta.
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Čo si si všimol ohľadom nasledujúcich vecí:    Dátum:

PÁN |  Boh a jeho rola v evanjelizácii?

POSLUCHÁČI |  Komu bolo svedčené?

POSLOVIA |  Veriaci a ich rola v evanjelizácii?
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POSOLSTVO |  Čo bolo komunikované?

POSTUPY |  Ako bolo to posolstvo komunikované? V akom kontexte vzťa-
hov sa to udialo? 

Osobná aplikácia:

Ktorá pravda z tejto pasáže je pre teba dnes najdôležitejšia?

Akým praktickým spôsobom budeš aplikovať túto pravdu vo svojom živote?
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Druhý krok: Kompletizuj svoje zistenia

Zopakuj si poznámky k jednotlivým pasážam a zhrň, čo si zistil o jednotlivých
aspektoch evanjelizácie.

PÁN |  Čo si sa naučil o Bohu a o jeho úlohe v evanjelizácii?

Druhý krok: Kompletizuj svoje zistenia 65     



POSLUCHÁČI |  Čo si sa naučil o poslucháčoch evanjelia?
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POSLOVIA |  Čo si sa naučil o veriacich a ich role, ktorú zohrávajú v evan-
jelizácii?

Druhý krok: Kompletizuj svoje zistenia 67     



POSOLSTVO |  Čo si sa naučil o posolstve, ktoré bolo odovzdávané?
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POSTUPY |  Čo si sa naučil o tom, ako komunikovať evanjelium a v akých
kontextoch vzťahov má byť evanjelium komunikované?

Druhý krok: Kompletizuj svoje zistenia 69     
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Tretí krok: Tvoja �ilozo�ia evanjelizácie

Vypracuj si konečné zhrnutie svojich pozorovaní. Môžeš to urobiť formou os-
novy alebo krátkej úvahy o tejto téme. Ako hlavné body ti poslúžia zložky Mo-
delu evanjelizácie: pod každú z nich potom napíš svoje zistenia. V závere každej
zložky nezabudni uviesť aj konkrétnu aplikáciu v  tvojom živote.

Tretí krok: Vypracuj si osnovu 71     
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Štvrtý krok: Hovor o svojom štúdiu s inými

Po vypracovaní zhrnutia sa zamysli nad tým, komu môžeš porozprávať o svojich
zisteniach.

Štvrtý krok: Využi svoje závery 73     
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Pre ďalšie štúdium

Matúš 9,35 – 10,42

Ján 17,1-26

Skutky 2,42-47

Skutky 25,13 – 26,32

Rimanom 10,1-21

Rimanom 15,14-29

Kolosanom 4,2-6

Pre ďalšie štúdium 75     


