TEST EVANGELIZAČNÍCH STYLŮ
POKYNY:
Zapiš bodové ohodnocení své odpovědi na každé ze 36 tvrzení v souladu s tím,
jak to cítíš:
3 velmi často
2 někdy
1 málokdy
0 nikdy
Do tabulky zapiš body za své odpovědi a sečti body v každém sloupci:
1. Při rozhovorech přistupuji k hlavnímu tématu přímo, bez dlouhých úvodů
nebo „chození kolem horké kaše”.
2. Těžko se mi vychází z knihkupectví nebo knihoven, aniž bych získal velké
množství knih, které mi pomáhají lépe porozumět problematice, o které se
diskutuje ve společnosti.
3. Svými osobními zkušenostmi ilustruji to, na co chci poukázat.
4. Jsem společensky založený a kladu velký důraz na přátelství.
5. Mám radost, když se noví lidé zapojují do činností, kterými se zabývám.
6. Vidím potřeby lidí, které jiní často přehlížejí.
7. Jestliže je to potřebné, mám odvahu říct pravdu do očí.
8. Mám sklon podrobně rozebírat věci.
9. Často se ztotožňuji s ostatními, když používám fráze: „Já si to rovněž
myslím”, nebo: „Prožíval jsem to naprosto stejně”.
10.Lidé vyzdvihují moji schopnost navazovat nová přátelství.
11.Mám-li být upřímný, považuji za pohodlnější, když někdo „lépe
kvalifikovaný” vysvětlí mým přátelům otázky týkající se křesťanství, i když
sám na ně znám odpověď.

12.Uspokojuje mne, když pomáhám jiným a přitom zůstávám v anonymitě.
13.Se svými přáteli mluvím pravdivě a otevřeně, i když tím riskuji ochlazení
našeho vztahu.
14.Při rozhovorech se přirozeně soustřeďuji na otázky, které ovlivňují duchovní
růst.
15.Když vyprávím lidem, jak jsem se stal křesťanem, zjišťuji, že je to oslovuje.
16.Raději se zabývám osobními problémy lidí než abstraktními teologickými
úvahami.
17.Když se dovím o hodnotné evangelizační akci, která by byla vhodná pro mé
přátele, snažím se pozvat je tam.
18.Lásku prokazuji raději činy než slovy.
19.Věřím, že skutečná láska často znamená říci někomu pravdu, i když se ho to
dotkne.
20.Rád diskutuji a hovořím o složitých otázkách.
21.Záměrně se svěřím druhým i se svými chybami, jestliže jim to pomůže najít
řešení, které jsem sám už našel.
22.S lidmi raděj hovořím o jejich životě, než o tom, čemu věří.
23.Rád vyhledávám duchovně významné akce, na které bych mohl přivést své
známé (křesťanské koncerty, evangelizační shromáždění apod.).
24.Zjistil jsem, že mé tiché projevy křesťanské lásky působí na lidi duchovně
uzavřené.
25.Mám rád motto: „Něco v životě změň, třeba i zazmatkuj, ale hlavně něco
dělej.”
26.Jsem rozčarován lidmi, kteří používají chabé argumenty a ubohou logiku.
27.Zdá se mi, že lidé rádi naslouchají příběhům, které se mi v životě přihodily.
28.Rád a dlouho si s přáteli povídám.

29.Vždy hledám něco, co by moji přátelé potřebovali, nebo co by je upoutalo:
různé akce, knihy a jiné užitečné věci pro ně.
30.Raději lidem ve jménu Ježíše Krista prakticky pomáhám, než bych se pouštěl
do náboženských diskuzí.
31.Při svém způsobu komunikace s druhými se někdy z nedostatku taktu a
citlivosti dostávám do problémů.
32.Rád pátrám po příčinách, proč lidé zastávají svůj názor.
33.Stále se podivuji, jak mne Pán Bůh přivedl k víře v něho, a to mne motivuje,
abych o tom vyprávěl i druhým lidem.
34.Lidé mne považují za společenského, citlivého a laskavého člověka.
35.Nejvýznamnější událostí týdne je pro mne možnost vzít s sebou nějakého
hosta na vhodnou církevní akci.
36.Zaměřuji se spíše na konkrétní, prakticky orientovanou činnost než na
filosofické a myšlenkové úvahy.
Zpracováno podle knihy M. Mittelberg, L. Strobel, B. Hybels: Jak se stát nakažlivým křesťanem

„Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte
učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a
učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Mt 28:18-20)
„Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a
bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení
budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony,
budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco
smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a
budou se mít dobře.“ (Mk 16:15-18)
„Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých; a na
základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění
hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás
posílám zaslíbení mého Otce… (L 24:46-49)
„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“ (J 20:21)
„Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ (Sk
1:8)
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ŠEST EVANGELIZAČNÍCH STYLŮ
KONFRONTAČNÍ STYL
Biblický příklad: Petr ve Skutcích 2
Tematický verš: „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej,
napomínej v trpělivém vyučování.” (2Tm 4,2)
Příklady ze současnosti: Billy Graham, Chuck Colson
Vlastnosti:
• Přesvědčivý
• Neohrožený
• Přímý
• Bez dlouhých řečí zacílený přímo na věc
• Silné a přesvědčivé vyjadřování
Doporučení:
• Za všech okolností usiluj o Boží moudrost, budeš tak přiměřeně citlivý a taktní.
• Dovol Duchu svatému, aby tě v každé situaci vedl a pomohl ti přemoci touhu
být rázný za všech okolností.
• Vyvaruj se kritizování nebo pomlouvání druhých, kteří pracují jiným stylem.
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Zeptej se přátel na jejich názor, zda jsi udržel nebo neudržel správný poměr
mezi zásadovostí a taktností. Pamatuj na Pavlovu větu v listu Efezským 4,15:
„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.” Obojí –
pravda i láska jsou základem.
• Připrav se na situace, kdy budeš odkázán sám na sebe (čti o Petrovi ve Skutcích
2, a jiné vhodné pasáže Písma). Nevěřící, kterým zvěstuješ evangelium, jsou
někdy vyvedeni z míry. Dokonce i mírní křesťané se nemusí cítit příliš dobře.
To však neznamená nic špatného. Pod Božím vedením povzbuzuj lidi k důvěře
a následování Krista, a Bůh tvé úsilí zhodnotí.
• Uplatňuj princip „upřednostnění druhých”. Rozhodující je, jestli nejprve
druhým nasloucháš a snažíš se je pochopit, a teprve pak jim řekneš, co
považuješ za nutné.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří mají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.

INTELEKTUÁLNÍ STYL
Biblický příklad: Pavel ve Skutcích 17 (Pavlovo rozhodnutí poté: Sk 18,1; 1K 2,1-4)
Tematický verš: „Jimi (Božími zbraněmi) boříme lidské výmysly a všecko, co se v
pýše zvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla
poslušná Krista.” (2K 10,5)
Příklady ze současnosti: Josh McDowell, C. S. Lewis
Vlastnosti:
• Analytický
• Logicky uvažující
• Zvídavý
• Rád diskutuje
• Více se zaměřuje na myšlení lidí než na jejich pocity

Doporučení:
• Vyvaruj se uváznutí na akademických bodech, argumentech a důkazech; ty mají
pouze přivádět k hlavnímu poselství evangelia.
• Pamatuj, že postoj je stejně důležitý jako informace. 1. Petrova 3,16 nás nabádá,
abychom mluvili „s tichostí a uctivostí”.
• Nedej se strhnout k polemikám a svárům.
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Najdi si dostatek času na studium a přípravu. Tento styl, více než jiné, se opírá
o přípravu. Poctivě se připrav na situace, o kterých mluví apoštol Petr: „Strach
z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích.
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději,
kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí”. (1P 3,14-15)
• Při svojí přípravě dbej na připomínky a potřeby lidí. Udržuj s nimi neustále
kontakt. Jejich reakce ti pomohou, aby tvoje argumentace byla přiměřená. Neníli tomu tak, udělej nutné úpravy.
• Rozvíjej s lidmi přátelské vztahy. Sdílej s nimi své každodenní záležitosti a
vyslechni, co se odehrává v jejich životě.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.

SVĚDECKÝ STYL
Biblický příklad: Slepý muž z Jana 9
Tematický verš: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi
podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem”. (1J
1,3)
Příklady ze současnosti: Corrie ten Boom, Joni Eareckson-Tada
Vlastnosti:
• Dobrý vypravěč
• Dobrý posluchač
• Citlivě vnímá události v osobním životě
• Naplněný zážitkem, jak se ho Pán Bůh dotkl
• Vidí souvislosti mezi vlastní zkušeností a zkušeností jiných lidí
Doporučení:
• Vybírej ze svých zkušeností jen takové, které mají vztah ke zkušenostem tvého
posluchače. To vyžaduje, abys nejprve dostatečně naslouchat přítelovu
vyprávění, porozuměl jeho situaci, a teprve potom spojil tvoji zkušenost s jeho
životem.
• Nezůstaň pouze u vyprávění příběhu. Vyzvi své posluchače, aby přemýšleli, jak
tvou zkušenost mohou zhodnotit sami.
• Nesnižuj význam své zkušenosti, protože se ti zdá příliš obyčejná. Obyčejný
příběh oslovuje obyčejné lidi!
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Cvič se v umění vyprávět svůj příběh bez ostychu.
• Centrem tvého příběhu učiň Ježíše Krista a poselství evangelia. Tvá zkušenost
je o tom, jak on změnil tvůj život.
• Svůj příběh oživ novými zkušenostmi z každodenního života s Ježíšem.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.

MEZILIDSKÝ STYL
Biblický příklad: Matoušův příběh zapsaný u Lukáše 5
Tematický verš: „… Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé”. (1K 9,22)
Příklady ze současnosti: Becky Pippert, Joe Aldrich
Vlastnosti:
• Sdílný
• Soucitný
• Citlivý
• Přátelský
• Zaměřený na lidi a na jejich potřeby
Doporučení:
• Vyvaruj se nadřazení přátelství nad sdílením pravdy. Když přátelům řekneš, že
jsou hříšníci, kteří potřebují Spasitele, může to být zkouškou pro vaše vztahy.
• Nenechej se natolik pohltit navazováním přátelství, že bys zapomněl na to
podstatné: přivést lidi, aby přijali Ježíšovo odpuštění a vedení.
• Nedovol, aby tě zmalomyslňovaly různé potřeby tvých přátel. Udělej, co můžeš,
a ostatní přenechej Bohu.
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Měj dostatečnou trpělivost. Tento styl, více než jiné, vyžaduje čas a neustálou
pozvolnou práci. Modli se za příležitosti, abys mohl převést rozhovor do
duchovní oblasti.
• Neustále plánuj a vytvářej možnosti kontaktu s novými lidmi na různých
akcích, společenských událostech, sportovních klubech apod. To tě přivede do
situací, ve kterých tvůj styl může přinášet ovoce.
• Nauč se zvěstovat evangelium, abys byl připraven, když se naskytne příležitost.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.

ZVACÍ STYL
Biblický příklad: Žena u studny, Jan 4
Tematický verš: „Pán řekl služebníku: ,Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť
je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.‘“ (L 14,23)
Příklad ze současnosti: Ruth Grahamová
Vlastnosti:
• Pohostinnost
• Přesvědčivost
• Rád se seznamuje s novými lidmi
• Oddaný myšlence, kterou zastává
• Různé akce považuje za jedinečné příležitosti
Doporučení:
• Nenechej druhé mluvit za sebe. Tvoji přátelé potřebují slyšet, jak právě tvůj
život Pán Ježíš ovlivnil. Mají také své otázky, na které jim můžeš odpovědět, a
tím poukázat na to, jak evangelium může ovlivnit i jejich život.
• Modli se, abys dokázal rozpoznat, na jakou akci máš pozvat své přátele.
Vyhledávej akce vhodné pro hledající lidi a pomáhající na cestě za Kristem.

• Nenechej se znechutit, jestliže lidé odmítnou tvé pozvání. Jejich odmítnutí
může být podnětem pro rozhovor na duchovní téma. Jejich dnešní „ne” se může
změnit zítra v „ano”.
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Když zveš lidi na nějakou akci, dej jim natištěné nebo alespoň ručně napsané
podrobnější informace. Pokud to bude vhodné, nabídni jim odvoz a uspořádej
setkání předtím nebo potom.
• Průběh akce se snaž vnímat očima pozvaného. Ptej se sám sebe, jak by na tebe
akce působila, kdybys byl v situaci pozvaného. O svoje postřehy se rozděl s tím,
koho jsi pozval.
• Poskytni organizátorům akce konstruktivní a konkrétní postřehy, co by bylo
možné zlepšit, aby podobné akce byly pro pozvané lidi prospěšnější.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.

SLOUŽÍCÍ STYL
Biblický příklad: Dorkas, Skutky 9
Tematický verš: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích”. (Mt 5,16)
Příklad ze současnosti: Matka Tereza, Jimmy Carter
Vlastnosti:
• Trpělivý
• Zaměřený na druhé
• Vidí potřeby jiných a rád je naplňuje
• Projevuje lásku spíše skutky než slovy
• Přiznává hodnotu pokorné službě
Doporučení:
• Právě tak jako „slova nenahradí skutky”, tak ani „skutky nenahradí slova”. V
Římanům 10,14 je jasně zdůrazněno, že Krista musíme lidem přiblížit také
slovy. V rámci své služby můžeš mnoha způsoby a při mnoha příležitostech
ukázat, že Kristus je klíčovým motivem pro tvoji službu.
• Nepodceňuj hodnotu své služby. Vždyť právě tvůj styl může oslovit lidi, kteří
jsou jinak vůči Bohu odmítaví a uzavření. Skutkům lásky se těžko odporuje a je
nesnadné proti nim argumentovat.
• Kriticky a reálně posuď, kolik můžeš zvládnout, aby to nebylo na úkor tebe
samého nebo tvé rodiny.
Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:
• Buď vynalézavý, když lidem odhaluješ duchovní motivaci tvé služby. Můžeš to
říci rovnou nebo napsat třeba na pohlednici; děkuje-li ti někdo za tvoji pomoc,
řekni mu, že pro tebe také může něco udělat – jít s tebou na bohoslužby.
• Pros Boha, abys prostřednictvím své služby přiváděl lidi ke Kristu. On ti
pomůže vidět příležitosti, které bys jinak přehlédl. Spoléhej na Boží vedení, i
když se ti někdy může zdát neobvyklé.
• Nenakládej svoje povinnosti na záda druhých. Modli se o moudrost, a tak
poznáš, jak usměrnit svoje úsilí, aby přineslo ovoce pro Boží království.
• Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví
člověka, kterého sis zvolil.
Zpracováno podle knihy M. Mittelberg, L. Strobel, B. Hybels: Jak se stát nakažlivým křesťanem

