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INTRO

By ian munroe @flickr



O ČEM BUDU MLUVIT

• Je lepší projít životem „naslepo“ a cestu nějak 

vytipovat nebo se zaměřit na cíl a postupovar se 

strategií?



PŘEDPOKLÁDANÉ INFORMACE

• 1. Bůh je dobrý

• 2. Člověk je zkažený

• 3. Člověk zasluhuje smrt

• 4. Ježíš Kristus vzal zaslouženou smrt člověka na sebe

• 5. Uvěřil jsem, že moje zkaženost je vyřešená

• 6. Bůh je můj nejlepší přítel



JAK JSME SE DOSTALI NA CESTU?

• Janovo evangelium 15. kapitola: 16 Ne vy jste si vybrali 

mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, 

abyste vyšli    a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; 

aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. 

17 To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.“



SITUAČNÍ PŘÍKLAD

• Snoubenec odjel na cestu

• Zanechal pokyny a je na telefonu

• Po návratu bude svatba a opět se uvidí.

By Steven Walling,

Wikimedia Commons



JAK SE ZORIENTOVAT

By Šjů,  Wikimedia

Commons

By travis @flickr



CO NA TO ŘÍKÁ BIBLE

• Evangelium podle Jana, 15. kapitola: 14 Vy jste moji 

přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 15 Už vás 

nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho 

pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil 

všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.



JAK SE ZORIENTOVAT

By Šjů,  Wikimedia CommonsBy travis @flickr

Jako otrok Jako přítel



V ČEM JE LEPŠÍ MAPA?

• Nevybije se

• S pokyny v hlavě nevadí hluk cesty

• Může být překážka na cestě



PŘÍBĚH Z PRACOVNÍHO VÝLETU

• Vyproštění auta zapadlého v závěji



JAKÝ JE CÍL?

Marek 15:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a

vyhlašte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a 

bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude 

odsouzen. 17 Tato znamení budou doprovázet ty, kteří 

uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou 

mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a 

vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na 

nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ 

19 Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru 

do nebe a posadil se po pravici Boží.



ZÁCHRANÁŘ

By Liam Moore @pexels



OUTRO

• Ž 143:8 Oznam mi zrána své milosrdenství, vždyť 

doufám v tebe! Dej mi poznat cestu, kterou mám jít; 

vždyť k tobě pozvedám svou duši!



O ČEM JSEM MLUVIL

• Jsou nutné předpoklady pro cestu s Bohem

• Kdo je na cestě: Jsme Božími přáteli – má pro nás víc, 

než jen slepé následování navigace, využijme možnosti 

číst mapu

• Společným cílem je přispět k záchraně každého 

člověka, dílčí cíle má každý trošku jiné


