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Mat 28,19.  

19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  

Podle této výzvy probíhá evangelizace. Je to poslední úkol, který Ježíš Kristus dal jednotlivcům, sborům, 

církvi. Co děláme, abychom ho splnili? 

Evangelizace Kornelia Novaka byla úžasná. Ale dalo by se dělat víc. Každý se zeptejme – jsem svědectvím o 

Ježíši Kristu? Pozvat lidi ke svědectví je málo. Je potřeba je přivést – přinést k Ježíši. 

Marek 2,3. 

3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.  

Ochrnutý byl přinesen. I my bychom měli „přinášet“. Text odpovídá na to, proč přivádět lidi k Ježíši Kristu a 

jakou v tomto procesu hrají roli lidé. Jak to mohu udělat? 

 Musí mi na lidech záležet 

Kdo potřebuje Ježíše? Naše rodiny, spolupracovníci, přátelé. Záleží nám na nich? Modlíme se za ně? 

Uvědomují si, že bez Ježíše Krista jdou do věčného zatracení? 

Řím 10,9. 

9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 

budeš spasen.  

Čtyřem mužům záleželo na ochrnutém. Kdyby se o něho nestarali, mohli stát třeba přímo vedle 

Ježíše. Přinesli kvůli němu oběť.  Dnes lidem záleží na mnohém, ale ne na jejich duších. Na zdraví, na 

zvířatech,… Nestačí jen tak trochu věřit. Vždyť i ďábel ví, že Bůh je. Je třeba žít život odevzdaný Ježíši 

Kristu. „Modlete se jeden za druhého.“ Udělejme si seznam blízkých, na kterých nám záleží a 

modlete se za ně. 

 Musíme mít vytrvalost 

Čtyři muži mohli jen vecpat chromého do davu, říct mu že dál to nejde. Ale oni vytrvali a našli 

řešení. Kvůli zájmům, práci, rodině…zapomínáme na to, že někdo jde k zatracení a ztrácíme 

vytrvalost. Muži museli rozebrat celou střechu, aby mohli spustit nosítka. Vytrvejme především 

v modlitbách a v „přinášení“ k Ježíši Kristu. Ale co to vlastně je? „Víra je ze slyšení.“ 

Řím 10,14. 

14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A 

jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?  

Lidé mohou slyšet Boží slovo od nás, nebo na evangelizačním shromáždění, kam je dovedeme. Ne 

každý dokáže kázat, proto můžeme využít kázání někoho jiného. Buďme vytrvalí ne v naléhání, aby 

lidé četli Bibli atd., ale v budování vztahu, který umožní, že lidé poslechnou naše pozvání. Teprve až 

uvidí náš život, budou ochotní přijít. Budujme přátelství, přemýšlejme koho bychom chtěli přivést 

k Ježíši. 

 Musíme věřit 

„ Když Ježíš viděl jejich víru…“, odpustil chromému jeho hříchy. Nejen ochrnutý, ale i přátelé museli 

věřit. Máme příbuzné a nevěříme, že by Ježíš mohl změnit jejich život. Přítel odmítne jedno pozvání 

a my to vzdáme. Jiný je alkoholik a my nevěříme, že by ho Ježíš Kristus dokázal změnit. 

Tři příkazy, ve kterých selháváme. Co s tím? Čiňme pokání, vyznávejme slabosti a nedostatečnosti. 

Modleme se za blízké a známé. Odevzdejme se Bohu pro tento úkol na každý den. 
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