Piate stretnutie kurzu farských buniek

04 VYSVETĽOVANIE

Tento kurz je postavený na publikácii:
Perini, Piergiorgio, Systém farních evangelizačních buněk: základní manuál, Dolany u Olomouce 2014.

Domáca úloha
VYHODNOTENIE

• Napísal som si svoje osobné
svedectvo (str. 86)
• Urobil som prieskum (str. 89 až 90)
• Preštudoval som si miesta v Biblii
(str. 91)
• Prečítal som si Evangelii nuntiandi,
body 40 až 48
• Naučil som sa naspamäť poverenie
k misii z Mk 16,15:
„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu!“
(Mk 16,15 SSV)

PRIPOMENUTIE…
Evanjelizovať
znamená:
• Najprv ZVESTOVAŤ KRISTA ako
Boha, ako Živého a Mocného a
Pravdivého;
• Potom ZVESTOVAŤ KRISTOVO
EVANJELIUM o Božom kráľovstve,
o pozvaní do Kráľovstva, o spáse
od hriechu a vykúpení zo sveta a aj
o súde a osude tých, ktorí vedome
neuveria a Boží plán odmietnu…

PRIPOMENUTIE…
PRINCÍP SEMAFORU

Jaen Luc-Moens ho nazýva Princípom červeného a zeleného svetla.

NEHOVORÍME NASILU O KRISTOVI ľuďom, ktorí sú vyslovene
nepriateľsky naladení voči Bohu, kresťanstvu, náboženstvu,…
alebo výslovne dávajú najavo odmietnutie voči Evanjeliu,
nemajú oň záujem, nechcú o ňom počúvať, ani hovoriť.
ANI ĽAHOSTAJNOSŤ A NEZÁUJEM nie sú ešte tou
dobrou pôdou. Človek stále nevidí problém a preto ani
necíti potrebu riešenia. Na druhej strane ale nie je
nepriateľský – a pre nás to znamená, že môžeme ešte
popracovať na príprave pôdy. Tá môže prebudiť
záujem, záujem túžbu a túžba je otvorenou bránou k
prijatiu Krista – očakávaným „zeleným svetlom“.
SKUTOČNÝ ZÁUJEM otvára dvere evanjelizácii. A to
sa deje, keď človek na nás vidí kvalitu života s
Bohom. Zrazu cíti PROBLÉM, pretože aj on by chcel
niečo také žiť – a túži po RIEŠENÍ svojho problému a
je pripravený prijať ho z našich úst vo forme
EVANJELIZÁCIE. A vtedy treba jasne a otvorene
konať, hovoriť a nemlčať.

PRIPOMENUTIE…
Po vydaní svedectva o Kristovi ako Bohu –
ktoré evanjelizovaný prijíma – nasleduje čas
na jednoduchú, svetským jazykom
odovzdanú zvesť Kristovho Evanjelia.
• Ježiš Kristus nám priniesol zvesť od Boha, ktorý nás pozýva k
sebe, žiť s Ním naveky v Jeho Domácnosti, v Rodine Trojice.

• Práve prebieha konkurz na tento nový život, pozvaní sú všetci a
kto konkurz úspešne ukončí, bude s Bohom žiť naveky.
• Podstatou konkurzu je to, že sa musíme od Krista naučiť žiť
nebeským životom, inak s Bohom žiť nedokážeme a sami sa z
Božieho pozvania vylúčime.

• Aby sme to dokázali, Ježiš nám poslal svojho Ducha, ktorý nám
dáva silu a schopnosť takto žiť.
• Všetko toto uložil do svojej Cirkvi: sviatosti ako zdroje sily
Ducha Svätého; vedomosti, z ktorých sa učíme ako nebeský život
žiť; i spoločenstvo, v ktorom jedinom ho žiť môžeme (je to život
Trojice) – a On sám je v nej živý, mocný, konajúci a prítomný!

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Predkatechumenát
mimo príručku

„Uvádzanie katechumenov má určitú vzostupnosť a deje
sa uprostred spoločenstva veriacich. Tí spolu s
katechumenmi uvažujú o veľkosti veľkonočného tajomstva,
obnovujú vlastné obrátenie, a tak svojím príkladom
privádzajú katechumenov k tomu, aby veľkodušne počúvali
hlas Ducha Svätého.“

Obrad uvedenia
dospelých do
kresťanského života.

„Hoci sa obrad uvedenia začína prijatím do
katechumenátu, predsa má obdobie, ktoré mu
predchádza, tzv. predkatechumenát … Cez toto obdobie
sa koná evanjelizácia. … S Božou pomocou z evanjelizácie
vzniká viera a začiatočné obrátenie, ktorými sa každý cíti
pobádaný zanechať hriech a prikloniť sa k tajomstvu Božej
lásky. Tejto evanjelizácii sa venuje celý čas
predkatechumenátu, aby dozrela pravá vôľa nasledovať
Krista a žiadať si krst. V tomto období majú katechéti,
diakoni a kňazi, ba aj laici primeraným spôsobom
vysvetľovať evanjelium.“

Predkatechumenát
mimo príručku

… a to sú všetko len
ľudské výmysly!

… ja verím v Boha, ale
Cirkev odmietam!
… ak by Boh existoval,
nebolo by vo svete
toľko zla!
… Cirkev je len o
peniazoch!
… kresťania sú pokrytci,
len ohovárajú a
nenávidia!
… a ja som sa modlil k
Bohu a nepomohol mi!

Aké svetlo v
tejto chvíli
svieti na
semafore?

Predkatechumenát
mimo príručku

… a to sú všetko len
ľudské výmysly!

… ja verím v Boha, ale
Cirkev odmietam!
… ak by Boh existoval,
nebolo by vo svete
toľko zla!
… Cirkev je len o
peniazoch!
… kresťania sú pokrytci,
len ohovárajú a
nenávidia!
… a ja som sa modlil k
Bohu a nepomohol mi!

Semafor
hodnotí
záujem
človeka o
tému Boha.
V tejto chvíli
svieti síce
nepriateľská,
ale zelená!

Predkatechumenát
mimo príručku

… a to sú všetko len
ľudské výmysly!

… ja verím v Boha, ale
Cirkev odmietam!
… ak by Boh existoval,
nebolo by vo svete
toľko zla!
… Cirkev je len o
peniazoch!
… kresťania sú pokrytci,
len ohovárajú a
nenávidia!
… a ja som sa modlil k
Bohu a nepomohol mi!

Je našou
úlohou
pokračovať v
predkatechumenáte
a zodpovedať
primerane
tieto otázky.
„Uctievajte sväto Krista,
Pána, vo svojich srdciach,
stále pripravení obhájiť sa
pred každým, kto vás
vyzýva zdôvodniť nádej,
ktorá je vo vás.“
(1 Pt 3,15 SSV)

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

Piaty krok „SIETE“
strana 94

Zodpovedať
otázky
a pomôcť
odstrániť prekážky
obrátenia
a rozhodnutia sa
pre Krista.

Dôvody námietok
strana 100

Existujú ľudia, ktorí si vedome vyvolili zlo, lebo sa im páči
a uctievajú ho.

Nemusia to byť len „hard“ satanisti s ich krvavými a
rúhavými rituálmi a orgiami.

„Zlý“*
* termín prevzatý od M. Scotta Pecka

Nájdeme ho napríklad u niektorých prúdov metalovej
hudby, v ich textoch napríklad počujeme: „Vyhlaďte ich
všetkých! ...Zotnite hlavu učeníkom boha! Obráťte ich
kostoly na jatky!“ „Rozsekajte ich na kusy v ich
katedrálach! Zavraždite ich, zmrzačte ich ohňom!“ „Telá
kresťanov rozpárajte! Krv slabých steká! Kosti sú spálené
na prach. Všetko v mene satana.“ „Znič synov Krista –
napadni synov Krista. Vyhub ich, vyhlaď ich! Krv steká
dole kopcom zo synagóg.“ „Bojové pole v kostoloch je
víziou, ktorú my všetci máme a odrezanie hlavy každému
židovskému kresťanskému prasaťu. Oni nastavia druhé
líce a my im dáme smrť. ... Bojovníci satana zabíjajú pre
svojho pána.“

Dôvody námietok
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Existujú ľudia, ktorí si vedome vyvolili zlo, lebo sa im páči
a uctievajú ho.

Je ale aj druh LaVeyovského praktického satanizmu:

„Zlý“
* termín prevzatý od M. Scotta Pecka

„LaVey je ateista, ale moc mágie uznáva. Jeho
satanizmus hlása silnú individualitu, ktorá má na veci
okolo seba vplývať tak, aby sa dostali do stavu, ktorý jej
vyhovuje. Preto využíva „silu a moc osobnosti“ aj „silu a
moc rituálov“. … LaVey oslavuje ludské ego ako autoritu
nad všetkým. Nemá mat v nicom zábrany, má žit
pôžitkársky a rozkošnícky. Ego je boh. Clovek je pánom
svojho života aj sveta, clovek je sám sebe zákonom. V
popredí sú dva aspekty: thelémizmus (nadradenost vôle)
a egoteizmus (zbožštenie ega). LaVey sa inšpiroval
okultistom Aleisterom Crowleym, ktorý tvrdil: „Niet iného
boha ako cloveka. Clovek má právo žit podla svojho
vlastného zákona – žit takým spôsobom, aká je jeho
vôla.“

(.týždeň, Juraj J. Dovala)

Dôvody námietok
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Existujú ľudia, ktorí si vedome vyvolili zlo, lebo sa im páči
a uctievajú ho.

Je ale aj druh LaVeyovského praktického satanizmu :
„Existujú aj satanské hriechy. Napríklad hlúposť,
okázalosť, sebaklam, podriadenosť stádu... Nikomu
neubližujem, takže sa nemám za čo hanbiť. A keď
niekomu ubližujem, tak vedome a zámerne, takže ma to
vôbec nemrzí. … Medzi satanistami je mnoho
významných ľudí – umelcov, politikov, vedcov a iných
géniov, ktorí sa stali slávnymi len vďaka tomu, že šli
tvrdo, nekompromisne, egoisticky za svojím cieľom, že
nedbali na spoločenské a morálne konvencie a tabu.
Chovajú sa ako správni satanisti.“

„Zlý“
* termín prevzatý od M. Scotta Pecka

(Veľkňaz Cirkvi Satanovej Čiech, Jiří Valter)

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru.

Ale urobí to preto, aby…:
• … Vás vysmial ako slabochov;
• … kresťanstvo vysmial ako slabošské a podradné,
„náboženstvo otrokov“ a podľudí (porov. Nietzsche);

• … aby Vám vysvetlil, že on je omnoho múdrejší a
úspešnejší a silnejší ako Vy a užíva si život so všetkým, čo
prináša: sila, pomsta, rozkoše, porážanie iných,… a to ho
napĺňa vzrušením a uspokojuje ho to.

„Zlý“
* termín prevzatý od M. Scotta Pecka

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám ukázal, akí ste zabednení, hlúpi, primitívni…
• … ako veda vyvrátila všetky Vaše primitívne, nelogické,
iracionálne a naivné náboženské rozprávočky;
• … ako Vás Cirkev a farári manipulujú a zneužívajú kvôli
moci a pre peniaze;
• … ako náboženstvo je tou najstrašnejšou vecou na
svete, zodpovednou za všetko zlo a násilie na svete;
• … obzvlášť krvavé a nenávistné kresťanstvo;
• … a bez nich by tu bol už dávno raj na zemi.

ateista

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám vydal svedectvo o tom, ako ho BUDHIZMUS a
meditácia naplnili pokojom a vyrovnanosťou a on si sám
žije svoj život a nepotrebuje k tomu žiadne organizované
náboženstvo,…
• … Vám povedal, že on žije DUCHOVNE a denne
medituje a pozitívne myslí, ale náboženstvo ho
nezaujíma a podľa neho na náboženstve vôbec nezáleží,
hlavne aby sme boli spontánni a pozitívni a nerobili zlé
veci…

nekresťan

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám povedal, že Katolícka cirkev je modlárska a
odpadlá od Boha, založil ju cisár Konštantín, učí
pohanské náuky, klania sa Márii, neverí v Kristovu obetu,
hlása, že spásu si musíme zaslúžiť…;
• … Vám vysvetlil, ako celé veky prenasledovala a vraždila
ľudí, ktorí chceli poznať Božie slovo a nahrádzala ho
svojimi ľudskými pohanskými náukami;
• … Vám povedal, že on katolíkom bol, ale celá Cirkev je
prázdna a formálna a mŕtva, až teraz, v sekte, našiel
konečne Krista a zažil silu Ducha a tak…

nekatolík

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám povedal, že on je katolík, odmalička, on si všetko
plní, všetko dodržiava, je ako všetci ostatní,…
• … že to, čo hovoríte, to sú také divné veci, nikdy (pred
50 rokmi) sa o nich v škole na katechizme neučil a že Vy
ste najskôr nejaký divný sektár,…
• … že on nie je žiaden fanatik, ale zato robí všetko to, čo
je nevyhnutné a teda je katolíkom a jemu to stačí…
• … Vám oznámil, že ho máte nechať na pokoji a že on sa
takto žiť naučil, navykol a on takto žiť bude – a či je to
dobré, alebo zlé, to už posúdi Pán Boh…

„katolík“

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám povedal, že on kedysi katolíkom (kresťanom,
veriacim,…) bol, on to všetko pozná, on to všetko vie,
všetko zažil, všetko vyskúšal, ale bolo to nanič. Modlil sa
k Bohu, ale nepomohlo to. Mal problémy v živote a
nijako mu to neprospelo. Boh sa na neho vykašľal, ľudia v
Cirkvi sa na neho vykašľali, pomôcť si musel sám.
• … Vám vysvetlil, že celé kresťanstvo je len prázdny
rituál, ktorý možno niekoho uspokojuje, to hej, on to
nikomu neberie, ale jemu to nič nedáva, on sa v ňom
sklamal, on si našiel iné spôsoby, ako naplniť svoj život a
nepotrebuje k tomu žiadnu Cirkev…

sklamaný

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám povedal, že ako sa kedysi stretol s takým a
takým kňazom (alebo niekým iným) a ten mu povedal
(urobil) to a to a jeho sa to strašne dotklo, zranilo ho to a
odvtedy už do kostola nechodí. V Pána Boha verí, aj sa
doma pomodlí, ale Cirkev už nechce ani vidieť, s tým
skončil a hotovo.
• … Vám povedal, že on sa v Cirkvi sklamal, lebo aj v nej
všetkým ide len o moc a o peniaze a o nič iné, on im
veril, ale sklamali ho, on už s Cirkvou nechce mať nič
spoločné…

zranený

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:
• … Vám povedal, že on síce aj súhlasí, ale bojí sa vziať na
seba záväzok viery a obrátenia, on sa na to necíti a ktovie
ako by sa mu tým život zmenil a musel by všeličo
zanechať a on má z toho strach, on to nechce,…
• … Vám povedal, že kvôli manželovi/manželke/rodičom/
… nemôže nasledovať Krista, lebo to by musel zmeniť
svoj život a čo by na to oni povedali, určite by s tým
nesúhlasili, hnevali by sa na neho, alebo by sa mu
priatelia smiali, určite by ho odsúdili, možno za to
opustili a chápete, to on nemôže dopustiť… bojí sa toho.

vystrašený

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

Dôvody námietok
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Takýto človek zareaguje na Vaše svedectvo o Kristovi a
pustí sa s Vami do rozhovoru. Ale urobí to preto, aby…:

• … Vám povedal, že on je zaneprázdnený človek, musí sa
starať o rodinu a o to, aby prežil a Cirkev, to je iste pekná
vec, ale on na to nemá čas, on sa musí starať o iné veci
(na rozdiel od vás), isto to chápete, Boh to predsa tiež
pochopí, On predsa vidí, že nič zlé nerobí, len si poctivo
zarába na ten kus chleba a prebíja sa životom, aby žil
aspoň trochu na úrovni a aspoň niečo zo života mal…
• … Vám povedal, že on to nedokáže, on nemá silu
zmeniť svoj život, on to už aj skúšal, ale nedokáže to. On
už ostane taký, aký je, zomrie taký, aký je, nad ním sa už
len bude musieť Pán Boh nejako zmilovať…

zotročený

AKO BY STE
ZAREAGOVALI?

OTÁZKA NA VÁS…

NA AKÉ
problémy, ťažkosti, otázky
ste počas týchto úloh
narazili?
Čomu budeme
v praxi čeliť?

strana 101

Porovnajte si tieto tri dvojice
sediace za stolom.
Čisto na základe toho, ako sedia
za jedným stolom:
• Ako by ste odhadli ich vzťah?
• Aký druh rozhovoru medzi
sebou najskôr asi vedú?
• V akej pozícii sú si
jeden voči druhému,
navzájom?

1. STE NA JEHO STRANE!

Ako teda na to?

strana 101

Evanjelizácia nie je vojna s tým druhým.
Ani fáza vysvetľovania nie je súbojom, dišputou,
snahou zvíťaziť a prekonať toho druhého a nanútiť mu
to svoje (bár je to aj pravda a pre neho to najlepšie).
Nielen fyzicky (aj keď ani to
nie je na škodu), ale celým
svojim postojom, spôsobom
reagovania, hovorenia,…
musíme byť
VEDĽA TOHO DRUHÉHO!

Počas vysvetľovania musí ten
druhý mať jasný pocit,
že stojíme na jeho strane,
že hájime jeho záujmy,
že nie sme votrelci a nepriatelia,
ale jeho spojenci a priatelia.

1. STE NA JEHO STRANE!

Ako teda na to?

strana 101

Evanjelizácia nie je vojna s tým druhým.
Ani fáza vysvetľovania nie je súbojom, dišputou,
snahou zvíťaziť a prekonať toho druhého a nanútiť mu
„… spôsob
priaznivcov
to svoje (bár je to aj pravda
a preprvého
nehoprijatia
to najlepšie).
Nielen fyzicky (aj keď ani to
nie je na škodu), ale celým
svojim postojom, spôsobom
reagovania, hovorenia,…
musíme byť
VEDĽA TOHO DRUHÉHO!

(čiže "sympatizujúcich"), teda tých,
ktorí hoci ešte celkom neveria, ale už
Počas vysvetľovania
ten
prejavujú náklonnosťmusí
ku kresťanskej
viere…
má vytvoriť
ovzdušie
druhý mať
jasný
pocit,
priateľstva a dialógu.“

že stojíme na(Obrad
jehouvedenia
strane,
dospelých do
kresťanského života)
že hájime jeho záujmy,
že nie sme votrelci a nepriatelia,
ale jeho spojenci a priatelia.

1. STE NA JEHO STRANE!

Ako teda na to?

strana 101

„Najprv vypočuť, potom byť vypočutý“
(Stephen Covey, Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí)

Ľudia ochotnejšie príjmu to, čo im hovoríte, ak si najprv Vy vypočujete ich
a ak na Vás vidia, že ich naozaj oni sami a to, čo hovoria, zaujíma!
POVZBUĎTE druhého k hovoreniu, aby sa vyrozprával.
OTVORENÉ OTÁZKY –
nezačínajú slovesom (na ktoré
sa následne odpovedá „áno“,
„nie“), ale zámenom: Ako?
Kedy? Kde? Prečo? „Ako ste
sa cítili?“ „Čo sa dialo
potom?“ ˇ“Čo ste si od toho
sľubovali?“

PÝTAJTE SA otvorenými otázkami.

V POKORE A LÁSKE, bez toho, aby z Vášho tónu a reči bolo cítiť, že jeho
názormi pohŕdate, považujete ich za menejcenné, pomýlené,… namiesto
toho s úctou a rešpektom.
POČÚVAJTE CELÝM SRDCOM – so skutočným záujmom o druhého, s túžbou
naozaj poznať a pochopiť ho, porozumieť mu.
TRPEZLIVO – nie ako nejakú „súčasť techniky“, v ktorej sa už neviete
dočkať, kedy sa dostanete k slovu Vy. Dajte tomu čas!
POČÚVAJTE AKTÍVNE – dávajte spätnú väzbu (prikývnite, utrúste nejaké
slovko,…), z času na čas krátko zhrňte to, čo ste počuli, aby ste sa uistili, že
ste druhého pochopili a porozumeli mu.
VYJADRITE SÚNÁLEŽITOSŤ, súcit, účasť, uznanie, porozumenie,…
OCEŇTE ROZUMNÉ A DOBRÉ v postoji druhého človeka: „Priznám sa, tiež
som bol v otázke zázrakov veľmi skeptický…“

1. STE NA JEHO STRANE!

Ako teda na to?

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

strana 95 až 99

„Nesnažte sa brata presvedčiť, obmedzte sa na to, že mu s láskou
predstavíte pravdu Evanjelia a učenie Cirkvi.“
(Piergiorgio Perini)
Jedna zo zásad úspešného podomového
predaja znie: „Celý čas si hovorte: Ja nič
nepredávam. Neponúkam. Vôbec ma ani
nenapadlo, že by si niekto mal niečo kúpiť.
Ja len dobrosrdečne a obetavo informujem
iných o skvelých výrobkoch. A ak na moje
vlastné prekvapenie budú naliehať, že si to
chcú hneď kúpiť – tak len čírou náhodou
mám v aute pri sebe pár kusov na predaj…“
Ak totiž druhý
človek vycíti z
našej strany
nátlak, že mu
niečo
vnucujeme,
podvedome sa
začne brániť a
obhajovať to
svoje.

Keď sv. Bernadetta Soubirousová
hovorila o svojich zjaveniach s
ateistickým policajným komisárom
Jacometom, ten na ňu kričal: „Mňa
nepresvedčíš, dievčatko!“ Na čo mu
Bernadetta odvetila: „Pane, mojou
úlohou nie je presviedčať. Mojou úlohou
je Vás informovať.“
Ak sa pozrieme na Ježiša, vidíme veľmi
podobne, že tiež diskutoval, často tvrdo
a veľmi otvorene – ale nesnažil sa nasilu
druhých obrátiť, netlačil násilne na to,
aby urobili podľa Neho a nevnucoval im
svoje slová.

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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„Neupadnite do omylu, že je potrebné dokazovať pravdu evanjelia,
alebo správnosť učenia Cirkvi. Pravda sa obháji sama.“
(Piergiorgio Perini)

AK JE NIEČO PRAVDA, UZNAJTE TO – nemôžete
ohlasovať pravdu Evanjelia lžou. „Áno, stretol som sa
aj ja s kňazmi, ktorí boli ako ten Tvoj. Je to pravda. My
všetci v Cirkvi sme ľudia plní zla. Nie sme dobrí. Ani
kňazi nie sú výnimkami, sú rovnakí hriešnici a rovnako
slabí ako my. Preto sme v Cirkvi. Kristus mi v Cirkvi
dáva silu a schopnosť premáhať zlo vo mne a vďaka
tomu sa zo mňa stáva lepší človek – keby si ma poznal
pred rokmi! – a žijem z roka na rok lepší a radostnejší
život.“

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?

strana 95 až 99

„Neupadnite do omylu, že je potrebné dokazovať pravdu evanjelia,
alebo správnosť učenia Cirkvi. Pravda sa obháji sama.“
(Piergiorgio Perini)

AK JE NIEČO PRAVDA, UZNAJTE TO
AK SA DÁ, VYUŽITE SVEDECTVO – Viac, než teoretické
dokazovanie, aj tu poslúži naša osobná skúsenosť:
„Vieš, myslím, že celkom rozumiem tomu, čo hovoríš.
Prešiel som si tým istým. Mojou záchranou sa ale stal
Ježiš. Vstúpil do môjho života a všetko uzdravil. Trvalo
mi to, kým som sa k tomu odvážil, skutočne Mu
odovzdať svoj život. Ale stojí to za to. Neľutujem to.
Ani na sekundu. Urobil by som to znova!“
HOVORTE K VECI A TRIEZVO – priveľa superlatívov
typu „úžasný“, „nádherný“, „nepredstaviteľný“,
„šťastný“ vyvolá viac podozrenie z propagandy, než
druhého o niečom presvedčí… 

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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„Neupadnite do omylu, že je potrebné dokazovať pravdu evanjelia,
alebo správnosť učenia Cirkvi. Pravda sa obháji sama.“
(Piergiorgio Perini)

AK JE NIEČO PRAVDA, UZNAJTE TO
AK SA DÁ, VYUŽITE SVEDECTVO
HOVORTE K VECI A TRIEZVO
AK TREBA, JEDNODUCHO VYSVETLITE – nie zdĺhavo,
nie komplikovane. Pár slovami vysvetlíme, ako sa veci
majú, ako ich chápeme a vidíme my, ako sme sa o tom
presvedčili. Cieľom nie je siahodlhá diskusia.
AK NESTAČÍTE… – pokojne si to priznajte: „Vieš čo,
priznám sa, túto tému som až tak do hĺbky
neštudoval… (ja som len obyčajný človek ako hocikto
iný a žijem svoj život v Cirkvi s Ježišom)“ – a potom
ponúknite alternatívu: „Ak chceš, zoznámi ťa s …,
ktorý Ti to určite vysvetlí lepšie ako ja.“

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?

strana 95 až 99

DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
BOH JEŽIŠ KRISTUS
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa
nebeský život naučiť žiť.
Preto založil na zemi Cirkev, v
ktorej sa to dá.
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť sa
z hriechu (porov. svedectvo z
minulej lekcie)
V nej tento život spoločne
žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

„Prečo je na svete toľko zla?“ – svet je výcvikový tábor, v
ktorom sa učíme žiť v láske a nebeským životom. Preto je
tu „fyzické zlo“, aby sme na to mali príležitosť, ale dopúšťa
aj „morálne zlo“, ktoré spôsobujeme sami, pretože
rešpektuje našu slobodu (bez nej nie je možné žiť nebesky)
– a aj ono sa stáva nástrojom nášho uzdravenia, ak s
Ježišom žijeme. Sám som sa o tom presvedčil, je to tak!
„Ja žijem podľa seba, ako to ja vidím, nenechávam sa
ovplyvňovať nejakými vierami!“ – Ježiš ponúka niečo
veľmi konkrétne. Ak to chceme, musíme sa správať podľa
Jeho návodu. To, čo hovorí, má logiku a funguje to. Sám na
sebe som sa o tom presvedčil. Preto Mu dôverujem a žijem
podľa Jeho slova.
„Ja náboženstvá neuznávam!“ – Ani ja. Preto verím
Ježišovi. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Je to živý Ježiš,
ktorý zmenil môj život a som Mu za to zo srdca vďačný!

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
BOH JEŽIŠ KRISTUS
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa
nebeský život naučiť žiť.
Preto založil na zemi Cirkev, v
ktorej sa to dá.
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť sa
z hriechu (porov. svedectvo z
minulej lekcie)
V nej tento život spoločne
žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

„Keby Bohu na nás záležalo, nedovolil by, aby to na svete
vyzeralo tak ako to je!“ – Ja som sa presvedčil, že Bohu na
mne záleží a určite aj na ostatných. Práve preto nám
necháva slobodu, aj keď ju zneužívame. Bez slobody by
som Mu nemohol uveriť, ani Ho milovať, ani s Ním žiť. Má
moc dať zmysel môjmu životu i môjmu utrpeniu už tu, na
zemi. A v Nebi mi pripravil novú Vlasť a tá je konečnou
odpoveďou Boha na všetko to zlo tu, na zemi.
„Ako viete, že je nejaké Nebo? Čo ak smrťou všetko
končí?“ – Viem to, lebo Ježiš mi dáva niečo z tohto života
ochutnať a zakúsiť už tu a teraz. Už tu žijem niečo z Neba.
Nikdy mi neublížil, nikdy ma nepodrazil, nikdy ma
nesklamal. Ak mi sľubuje, že keď odídem z tohto sveta,
vezme ma definitívne a navždy k sebe, verím mu preto.
Okrem toho, máme skúsenosti so svätými – s ľuďmi, ktorí
žili na zemi s Ježišom pred nami a teraz už sú s Ním a
pomáhajú nám na našej ceste tu, na zemi.

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
BOH JEŽIŠ KRISTUS
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa
nebeský život naučiť žiť.
Preto založil na zemi Cirkev, v
ktorej sa to dá.
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť sa
z hriechu (porov. svedectvo z
minulej lekcie)
V nej tento život spoločne
žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

„To, čo veríte o Kristovi, je len mýtus a náboženský
blábol. V skutočnosti to bolo úplne inak!“ – To neviem,
seriózni vedci ani historici zatiaľ nič také neobjavili,
naopak, historici a archeológovia stále viac potvrdzujú
historickosť toho, čo o Ježišovi vieme. Ale pre mňa nie je
dôležité to, že Ježiš bol historickou osobou pred dávnymi
dobami, ale to, že zomrel, vstal z mŕtvych a je živý a ja
som Ho stretol, žijem s Ním a On mení a uzdravuje môj
život. Preto Mu verím a robím to, čo ma vyučuje – lebo to
naozaj funguje! Presvedčil som sa o tom sám na sebe!

„Uznávam Krista, ale nie ako Boha, len ako veľkú
osobnosť.“ – On sám sa rovným Bohu robil (Jn 5,18) –
takže ak by Ním nebol, musel by byť alebo pomätenec,
alebo podvodník. Ale hlavne by nemohol byť živý a
nemohol by som Ho stretnúť a žiť s Ním dnes a On by
nemohol meniť môj život a konať mocné činy a zázraky,
ako som sa o tom sám na vlastné oči presvedčil.

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
BOH JEŽIŠ KRISTUS
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa
nebeský život naučiť žiť.
Preto založil na zemi Cirkev, v
ktorej sa to dá.
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť sa
z hriechu (porov. svedectvo z
minulej lekcie)
V nej tento život spoločne
žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

„Ak by bol Boh dobrý, nemohol by ľudí odsudzovať do
Pekla! Ja neverím v Krista práve kvôli Peklu. Je to kruté.
Boha taký isto nie je!“ – Boh nestvoril peklo ako
neodsudzuje do Pekla. Peklo si tvoríme my sami. tento
svet je predsieňou Pekla. Naši predkovia hovorili, že
‚múdrejší ustúpi‘. Presne toto Boh urobil. Keď sme Ho
opustili a začali konať zlo, premenili sme svet z Raja na
Peklo. Boh povedal: ‚Dobre. Ak to naozaj chcete, nebudem
vám do toho zasahovať, dám vám, čo chcete. Ale pre tých,
ktorí nechcú žiť v Pekle, stvorím „nové Nebo a novú zem“ a
tam bude dobro a iba dobro a plnosť života!‘
Naozaj to tak funguje. Boh mi dáva možnosť vymaniť sa zo
všetkej biedy tohto sveta a dáva mi nový a plný život. A
keď sa ho naučím žiť a osvojím si ho úplne a úplne ma Boh
uzdraví od môjho zla a hriechu, viem, že ma vezme k sebe.
A každého, kto o to stojí. Ak niekto ostane v Pekle, bude to
len preto, že sa v ňom sám rozhodol ostať…

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
BOH JEŽIŠ KRISTUS
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa
nebeský život naučiť žiť.
Preto založil na zemi Cirkev, v
ktorej sa to dá.
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť sa
z hriechu (porov. svedectvo z
minulej lekcie)
V nej tento život spoločne
žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

„Cirkev je iba o moci a o peniazoch“ – Všetci, ktorí na
tomto svete žijú, potrebujú peniaze: rodina, poľovnícky
zväz, futbalisti, všetci. Ak rodič miluje svoju rodinu, dáva
do nej peniaze – je to zlé? Ak niekto má záľubu, dáva do
nej peniaze – je to zlé? Ja milujem Cirkev, ona je mojou
záľubou, v nej mi Pán Ježiš dáva nový život a mne na nej
preto záleží. Sme si v nej farníci (malé spoločenstvo)
navzájom ako rodina a spoločne sa skladáme (napr.
formou desiatku, ktorý dobrovoľne na tieto veci dávame)
na jej fungovanie, na to, aby sme v nej mali všetko, čo
potrebujeme (a čo do nej Ježiš vložil). Pre mňa to nie je
žiadne bremeno, mám radosť, že sa môžem podieľať na
krásnom Božom diele a byť Božím spolupracovníkom. Veď
on mi tak veľa dal, ja som Jeho veľkým dlžníkom!
Som rád, že s pomocou mojich peňazí môže Cirkev konať
mnoho dobrých vecí: charita, školy, ohlasovanie
evanjelia,…

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?
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DRŽME SA PRITOM JEDNODUCHEJ A
ZROZUMITEĽNEJ SCHÉMY
„Cirkev je iba o moci a o peniazoch“ – Všetci, ktorí na
tomto svete žijú, potrebujú peniaze: rodina, poľovnícky
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť
zväz, futbalisti, všetci. Ak rodič miluje svoju rodinu, dáva
Jeho život s Ním v Nebi. Námietok je samozrejme omnoho viac, musíme sa učiť
do nej peniaze – je to zlé? Ak niekto má záľubu, dáva do
Aby sme to dokázali, musíme a
sanadobúdať
skúsenosti
v tom,
ako naCirkev,
nich každú
nej peniaze
– je to zlé?
Ja milujem
ona je mojou
nebeský život naučiť žiť.
záľubou, v nej mi
Pán Ježiš dáva nový život a mne na nej
reagovať.
Preto založil na zemi Cirkev, v
preto záleží. Sme si v nej farníci (malé spoločenstvo)
Ak sa ale nenecháme vyviesť z miery a budeme sa
ktorej sa to dá.
navzájom ako rodina a spoločne sa skladáme (napr.
držať
našej
jednoduchej
a logickej
„schémy“
– potom
V nej nás učí, ako žiť nebesky.
formou
desiatku, ktorý
dobrovoľne
na tieto
veci dávame)
by sme sinamali
v celej úprimnosti
s čímkoľvek.
V nej nám dáva vo sviatostiach
jej fungovanie,
na to, abyporadiť
sme v nej
mali všetko, čo
silu tak aj naozaj žiť a uzdraviť
sa
potrebujeme
(a čo Boží
do nejDuch
Ježiš avložil).
Prevmňa
to nie je
A nakoniec
– je tu predsa
On nás
štychu
z hriechu (porov. svedectvo z
bremeno,
mám radosť,
že sa môžem
podieľať na
nenechážiadne
– ak sa
Mu zbytočne
neuzatvoríme
svojim
minulej lekcie)
krásnom Božom diele a byť Božím spolupracovníkom. Veď
„egom“
V nej tento život spoločne
on mi tak veľa dal, ja som Jeho veľkým dlžníkom!

BOH JEŽIŠ KRISTUS

žijeme (na obraz Boha Trojice)

Dejiny ukazujú, že to funguje a aj
ja som sa o tom sám presvedčil.

Som rád, že s pomocou mojich peňazí môže Cirkev konať
mnoho dobrých vecí: charita, školy, ohlasovanie
evanjelia,…

2. INFORMUJTE, DOSVEDČTE!

Ako teda na to?

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!
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„Obrátenie nie je nikdy výsledkom toho, že niekomu poskytnete dobré informácie. K
obráteniu dôjde vtedy, keď sa Duch Svätý dotkne srdca hľadajúceho a cirkevné
spoločenstvo ho príjme v láske. Obrátenie je záležitosťou vzťahu, nie vyučovania.“
(Nick Wagner)

NEPREPADNITE EMÓCIÁM – v tej chvíli sa vysvetľovanie mení
na hádku a Vy už nie ste „vedľa“, ale „oproti“!
NEOBHAJUJTE – Vašou úlohou nie je nikoho a nič obhajovať, či
brániť, či ospravedlňovať. Iba informovať a vysvetliť – porov.:
„Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“ (Mt
5,39 SSV)
NEÚTOČTE A NEKRITIZUJTE – Vašou úlohou nie je druhého
usvedčovať zo zla a kritizovať ho, či dokonca obviňovať. K tomu
musí prísť on sám, porov.: „Keď to počuli, bolesť im prenikla
srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť,
bratia?““ (Sk 2,37 SSV)
NETLAČTE NA PÍLU – Aj tu môže zasvietiť ČERVENÉ SVETLO, keď
vidíte, že ten druhý Vaše vysvetlenie neprijíma. Nenaliehajte. je
to progresívna (postupná) evanjelizácia, máte čas, ten človek s
Vami (zrejme) bude ešte hodne dlho, niet sa kam ponáhľať… Ak
ho „nestratíte“, zajtra-pozajtra bude v rozhovore pokračovať…

3. NEZNIČTE VZŤAH!

Ako teda na to?

NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE

JEDNODUCHÁ SCHÉMA
Boh nás miluje. Pozýva nás žiť Jeho život s Ním v Nebi.
Aby sme to dokázali, musíme sa nebeský život naučiť žiť.

1) STOJTE NA JEHO STRANE:
POVZBUĎTE DRUHÉHO K HOVORENIU
PÝTAJTE SA
V POKORE A LÁSKE
POČÚVAJTE CELÝM SRDCOM
TRPEZLIVO
POČÚVAJTE AKTÍVNE
VYJADRITE SÚNÁLEŽITOSŤ
OCEŇTE, ČO JE NA POSTOJI DRUHÉHO ROZUMNÉ A DOBRÉ

2) INFORMUJTE, DOSVEDČUJTE:
AK JE NIEČO PRAVDA, UZNAJTE TO
AK SA DÁ, VYUŽITE SVEDECTVO
HOVORTE K VECI A TRIEZVO, bez zbytočných superlatívov
AK TREBA, JEDNODUCHO VYSVETLITE (jednoduchá schéma)
AK NESTAČÍTE… – POKOJNE SI TO PRIZNAJTE A PONÚKNITE
KONZULTÁCIU S NIEKÝM INÝM

3) NEZNIČTE VZŤAH A PRIATEĽSTVO:
NEPREPADNITE EMÓCIÁM – vedú k zápasu a hádke!
NEOBHAJUJTE, len informujte!
NEÚTOČTE A NEKRITIZUJTE – to si musí priznať on a sám!
NETLAČTE NA PÍLU – aj tu môže zasvietiť ČERVENÉ SVETLO.
Máte čas, aj zajtra je deň!

Preto založil na zemi Cirkev, v ktorej sa to dá.

V nej nás učí, ako žiť nebesky.
V nej nám dáva vo sviatostiach silu tak aj naozaj žiť a
uzdraviť sa z hriechu (porov. svedectvo z minulej lekcie)
V nej tento život spoločne žijeme (na obraz Boha Trojice)
Dejiny ukazujú, že to funguje a aj ja som sa o tom sám
presvedčil.

ÚLOHA…
mimo príručky

1) STOJTE NA JEHO STRANE!
2) INFORMUJTE, DOSVEDČUJTE!
Využite pritom „jednoduchú schému“!
3) NEZNIČTE VZŤAH A PRIATEĽSTVO!

AKO BY STE SA ZACHOVALI?
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NECH SA PÁČI,…
… priestor pre Vaše
otázky, poznámky,
postrehy,
pripomienky!

ZHRNUTIE, alebo jeden obraz na záver…
Predstavte si, že stroskotáte so svojou vesmírnou loďou
na primitívnej planéte a zajmú Vás divosi.
Radi by ste prežili, nenechali sa zjesť, namiesto toho sa s nimi nejako
spriatelili…
… a súčasne by ste im radi v niečom aj pomohli, nechali im niečo z
vašich vedomostí, vašej vyspelosti, civilizácie… ale vaša civilizácia je
ďaleko, nedokážete im ju ukázať, ani ich tam vziať, len im rozprávať
pre nich neuveriteľné historky o všetkých tých zázrakoch Vášho sveta…
Niečo z toho sa Vám zachovalo vo vraku vašej vesmírnej lode, ale nie
všetko, niečo je už pokazené a nefunguje…

Čo teda urobíte?
• Skúsite ich niečím zaujať (v evanjelizácii je to služba a svedectvo
života)
• Skúsite sa naučiť ich reč a pochopiť ich kultúru (najprv počúvať,
pochopiť, až potom byť vypočutý)

• Skúsite im byť nejako užitočný tým, čím ste, svojou technikou,
poznatkami,… (v evanjelizácii taký spôsob svedectva a vyučovania,
ktorý druhému naozaj pomôže, vrátane priestoru pre Božie konanie)
• Skúsite v nich prebudiť záujem a naučiť ich niečo z toho, čo vy
poznáte a pozdvihnúť tak ich život (svedectvo, vysvetľovanie)
• A všetko veľmi citlivo a pozvoľna a opatrne, lebo sú to divosi a nikto
nevie, čo sa môže kedy zvrtnúť, niečím sa ich dotknete a zjedia Vás…

„Hľa, posielam
vás ako ovce
medzi vlkov.
Buďte teda
opatrní ako
hady a
jednoduchí ako
holubice.“
(Mt 10,16 SSV)

Domáca úloha
strana 103 až 106

• Prečítajte si doma str. 95 až 100
• Preštudujte si Jn 4,5-19 a
zodpovedzte otázky (str. 103)
• Vypracujte si štúdium Biblie č. 6
(str. 104 a 105) a hľadajte motívy
jednotlivých postáv!
• Prečítajte si Evangelii nuntiandi 49
až 58 a napíšte, čo Vás oslovilo (str.
106)
• Všimli ste si nejaké zmeny na sebe,
alebo na ľuďoch z Vášho oikosu?
(str. 106)

Piate stretnutie kurzu farských buniek
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Koniec dnešnej lekcie

