
Učednictví pro 21. století
1. ČÁST

           ZAČÍNÁME

STUDIJNÍ PŘÍRUČKA PRO NOVĚ OBRÁCENÉ KŘESŤANY





ZAČÍNÁME

Učednictví pro 21. století



Kontaktní informace:
Global University
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, Missouri 65804, USA
www. globaluniversity.edu
Telefon: (800) 443-1083
Email: ced@globaluniversity.edu

Chcete-li si zdarma stáhnout evangelizační a učednické materiály,
navštivte: www.globalreach.org

Biblické citace jsou převzaty z: Český ekumenický překlad, Česká bib-
lická společnost 1998

© 2008 Global University – veškerá práva vyhrazena.
1. vydání 2008 PN 01.09
ISBN 978–0–7617–1271–8



Učednictví
pro 21. století

1. část
Začínáme

STUDIJNÍ PŘÍRUČKA PRO NOVĚ OBRÁCENÉ KŘESŤANY

Vydalo centrum pro evangelizaci a učednictví (CED), oddělení
Global University (ICI), Springfield, Missouri, USA





- 5 -

Úvod

Učednictví pro 21. století je určeno vám – novým křesťa-
nům. Stali jste se učedníky Ježíše Krista a nastoupili vzru-
šující cestu. Učedník je ten, kdo se učí, dozrává a stává se 

podobný svému učiteli – v tomto případě Ježíši. Slovo cesta zna-
mená pohyb dopředu na novém území. Opouštíte známou půdu 
a míříte do míst, kde jste nikdy předtím nebyli.

Na této cestě se bude rozvíjet vaše láska k Pánu a budete ho 
více poznávat. Poroste vaše pochopení Bible a schopnost uvést 
její učení do praxe. Začne vám dávat smysl, proč křesťané dělají 
to, co dělají – třeba proč se modlí, dávají, pomáhají potřebným, 
slouží, káží. Staré zvyky a špatné postoje, které vás stahují ke 
dnu, začnou mizet. Zjistíte, že vás Bůh obdaroval jedinečným 
způsobem a chce si vás použít k růstu svého království. Budete 
novým způsobem čelit obtížným výzvám – s Boží pomocí. Váš 
vztah s jinými křesťany se stane zdrojem neuvěřitelné radosti 
a bude velmi cenný.

Učednictví pro 21. století bylo připraveno, aby vám na této 
cestě pomohlo. Nejsme ve vaší kůži, ale můžeme vás doprovázet, 
abychom vám pomohli. Lekce v tomto kurzu byly napsány pasto-
ry, misionáři a dalšími zralými křesťany, kteří se starají o to, co se 
stane s lidmi, jako jste vy. Jejich společné zkušenosti a vyučování 
z Božího slova (Bible) činí tento kurz neocenitelným.

Naším základním cílem pro tento kurz je pomoci vám lépe 
znát Krista, pomoci vám duchovně růst a povzbudit vás k tomu, 
abyste se stali vším, čím vás Pán chce mít. Nikdy nezapomeňte, 
že váš život je pro Boha a mnoho lidí důležitý. Pokud budete 
věrní, Bůh má pro vás připravené skutečně úžasné věci. Užijte si 
cestu učednictví!
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Jak tento kurz používat

NĚCO MÁLO O LEKCÍCH

Učednictví pro 21. století je sérií tří knih, z nichž každá obsa-
hujíce třináct lekcí. Každá lekce vypadá následovně:

Název• 
Úvod• 
Osnova• 
Seznam cílů• 
Obsah lekce• 
Závěr• 
Doporučené verše k zapamatování• 
Samostatný test• 
Odpovědi na test• 
Informace o autorovi dané lekce• 

TEST

Test je velmi užitečným způsobem, jak si ověřit, co jste v lekci 
studovali. Otázky jsou kombinací ano/ne, výběrem z možností 
a vyplňováním prázdných polí. Po dokončení testu si zkontroluj-
te své odpovědi podle těch, které jsou uvedeny za testem. Pokud 
odpovíte na otázku nesprávně, pak tyto odpovědi naznačují, kam 
se v lekci podívat a najít tak správnou odpověď. Odpověď bude 
například vypadat: 4a (5.3), přičemž písmeno „a“ odkazuje na 
správnou odpověď na kontrolní otázku, číslo 5 se vztahuje k číslu 
lekce a číslo 3 odkazuje na cíl lekce, kde se nachází odpověď. 
Pokud zjistíte, že jste na otázku v testu odpověděli špatně, může 
pro vás být užitečné si uvedený cíl ověřit.
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JAK STUDOVAT

Existují nejméně dva způsoby, jak můžete studovat tento kurz: 
samostatně nebo ve skupině. Pojďme se seznámit s těmito dvěma 
metodami.

Samostatné studium
Global University se specializuje na pomoc lidem v samostat-

ném studiu. Víme, že ne každý, kdo studuje Boží slovo, má pří-
stup do církve, k pastorům a široké škále pramenů. Proto se vám 
snažíme poskytnout kompletního studijního průvodce. Každou 
lekci pečlivě připravovali a napsali kvalifikovaní bibličtí učitelé, 
takže můžete zažívat intelektuální a duchovní růst v pohodlí své-
ho domova.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné předem připravené vy-
učovací hodiny, vyžaduje individuální studium silnou motivaci 
a sebekázeň. Zajistěte si, prosím, abyste měli po ruce Bibli. Bible 
je vaší hlavní učebnicí – je inspirována Bohem. Učednictví pro 
21. století je jednoduše nástrojem, který vám pomůže vytěžit co 
nejvíce z vašeho studia Božího slova. S otevřenou Biblí, Duchem 
svatým a svým učednickým kurzem jste samozřejmě ve třídě 
Ducha svatého. Buďte pilní a očekávejte, že se budou dít velké 
věci.

Jak nejlépe využít individuální studijní čas
1. Vyhraďte si klidnou a pravidelnou dobu pro studium. Po-

kud se budete věnovat studiu každý den ve stejnou dobu, 
lépe se soustředíte. Koncentrace pak bude snazší. Vyberte si 
dobu, kdy jste nejbdělejší.

2. Modlete se před zahájením studia každé lekce. Proste Pána, 
aby vám pomohl materiál pochopit a vhodně ho aplikovat 
do vašeho života.

3. Rychle si lekci pročtěte, všímejte si cílů a hlavních bodů.
4. Podívejte se na cíle lekce ještě jednou.
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5. Znovu si lekci přečtěte. Tentokrát se podívejte na odkazy, 
pokračujte cvičeními a udělejte si poznámky, které mohou 
být užitečné. Přemýšlejte o tom, co jste se naučili a jak to 
lze aplikovat ve vašem životě.

6. Odpovězte na studijní otázky na konci každé lekce. Pokud 
potřebujete najít odpověď, vraťte se do lekce. Pak použijte 
uvedený klíč odpovědí pro kontrolu své práce.

7. Dopřejte si čas. Nikdo vás nebude nutit přejít k další lekci.
8. Dobře využijte referenční nástroje, jako je například kon-

kordance nebo slovník, které vám pomohou pochopit slova, 
která nemusíte znát.

Skupinové studium
Kurz Učednictví pro 21. století můžete také probírat ve skupi-

ně. Jedná se o velmi dynamický a užitečný způsob, jak vytěžit co 
nejvíce z obsahu lekce. Je to zároveň způsob, jak budovat přátel-
ství s jinými křesťany.

Pokyny pro studijní skupinu
1. Vyhraďte si klidnou a pravidelnou dobu pro studium s ostat-

ními věřícími. Můžete se setkávat někde v domácnosti, 
v církvi nebo kdekoliv, kde budete mít pohodlí a nebudete 
rušeni. Začínejte včas a končete v dohodnuté době.

2. Najděte někoho, kdo vám bude sloužit jako mentor nebo 
vedoucí diskuse. Pastor církve, do které chodíte, vám zpra-
vidla může pomoci najít tu správnou osobu, která by vám 
v této roli pomohla.

3. Doporučujeme, abyste studovali jednu lekci týdně. Každý 
člen studijní skupiny by si měl danou lekci pečlivě přečíst 
doma ještě před společným setkáním. Doma postupujte 
podle pokynů individuálního studijního plánu.

4. Začněte setkání své studijní skupiny modlitbou, kdy požá-
dáte Ducha svatého, aby vedl rozhovor a pomohl vám se 
učit. Poté společně diskutujte o každém z cílů dané lekce. 
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Možná budete chtít přečíst cíle nahlas a pak dát prostor pro 
připomínky a dotazy. Váš učitel možná bude chtít zdůraznit 
body, které vnímá jako obzvláště důležité. Nestyďte se také 
vyjádřit.

5. Dávejte pozor, abyste během svého setkání neodběhli od 
tématu lekce. Nerozptylujte se.

6. Taktně se vyvarujte toho, aby dobu vyhrazenou pro otázky 
a diskuzi neovládla jediná osoba.

7. Dobrým způsobem, jak uzavřít setkání, je modlit se za sebe 
navzájem, a to zejména za potřeby, které se týkají tématu 
lekce.
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Lekce 1

Vaše první křesťanské kroky

Pravděpodobně čtete tuto lekci proto, že jste se rozhodli stát se 
křesťanem. Následování Krista je nejdůležitějším rozhodnutím, 
které může člověk udělat, protože vede k odpuštění, pokoji, ra-
dosti a společenství s Bohem. Po celém světě přijímají každý den 
tisíce lidí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, a zažívají tak zázrak 
spásy. Když váš pozemský život skončí, spása vám zaručuje mís-
to v nebi. Podle Římanům 6,23 je spása darem, který si nemůže-
me koupit, bez ohledu na to, kolik peněz máme, kolik toho víme 
nebo kolik jsme schopni toho zvládnout. Každý den děkujte Bohu 
za to, že vás zachránil.

Takže co teď, když jste se stali křesťany, dělat? Je to otázka 
chození do církve nebo snahy být dobří? Ne! Prakticky všechna 
náboženství mají své bohoslužby a vyučují morálku. Nejzáklad-
nějším popisem křesťanského života je vztah. Teď jste ve sku-
tečném vztahu s Bohem skrze víru v Krista. Zjistíte, že váš vztah 
s Pánem bude zrát a stane se vaší nejcennější životní zkušeností.

Když budete pokračovat ve společenství s Bohem, dojde ve 
vašem životě k mnoha dobrým změnám. Začnete přemýšlet jinak, 
vaše postoje se změní a lidé si této změny všimnou. Bůh vám dal 
svobodnou vůli – abyste se mohli rozhodnout mezi ním, nebo 
životem podle své vůle. Pokud budete dělat to, co ho bude těšit 
a co je užitečné pro duchovní růst, Bůh vás bude provázet svou 
přízní. Tento učednický kurz vám pomůže některé z těchto věcí 
rozpoznat.
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OSNOVA
Duchovní růst
Studium Božího slova
Křesťanské obecenství
Slavení Večeře Páně
Modlitba
Křest vodou
Velkorysost

CÍLE
1. Vysvětlit význam duchovního růstu.
2. Určit klíče k úspěšnému studiu Bible.
3. Poskytnout biblickou podporu pro zásadní roli křesťanské-

ho obecenství.
4. Vysvětlit význam Večeře Páně (Přijímání).
5. Vysvětlit, proč je modlitba pro křesťany životně důležitá.
6. Diskutovat o tom, proč by měli být noví křesťané pokřtěni 

ve vodě.
7. Uvést důvody, proč by měli být křesťané štědří.

Duchovní růst
Cíl 1: Vysvětlit význam duchovního růstu.

Boží vůlí pro vás je vyvíjet se a měnit! Když jste byli zplozeni 
v matčině lůně, začali jste růst. Buňky vašeho těla, svaly, šlachy 
a orgány rostly a utvářely se do podoby, kterou vám Bůh dal. Po-
kud byste nezačali růst, znamenalo by to, že něco není v pořádku. 
Vaše přežití záviselo na vašem růstu.

Když jste byli znovuzrozeni, stejný princip platí ve vašem du-
chovním životě. Jste duchovním dítětem. Neciťte se dotčeně – děti 
jsou drahocenné a právem si zaslouží velkou pozornost. Ovšem 
stejně jako Bůh neměl v úmyslu, abyste fyzicky zůstali dětmi, tak 
nemá v úmyslu, abyste zůstali duchovními dětmi. Jeho vůlí pro 
vás je, abyste rostli! Duchovní růst může být definován jako růst 
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vaší víry, vašeho pochopení Božích cest, vašeho křesťanského 
charakteru a postojů, darů a talentů, které vám Bůh dal.

Křesťanští vedoucí se často obracejí ke knize Skutků, aby zjis-
tili, jak duchovně rostla prvotní církev, která se skládala z tisíců 
jednotlivých věřících. Prvotní církev nabízí vynikající základní 
vzor k následování. Tento vzor budeme sledovat kvůli mnohému 
z toho, co se bude v této lekci probírat.

Přečtěme si Skutky 2,42: „Vytrvale poslouchali učení apoš-
tolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ Všimněte si čtyř vý-
znamných zájmů, kterým byli věřící oddáni: apoštolské učení, 
obecenství, Večeře Páně a modlitby. V této lekci budeme disku-
tovat o každé z těchto oblastí do větší hloubky, ale nejdříve mi 
dovolte zdůraznit každou z těchto oblastí.

Učení apoštolů bylo založeno na textech Starého zákona a na 
životě a slovech Ježíše Krista. Apoštolové byli přímými svědky 
všeho, co Ježíš řekl a udělal během své pozemské služby. Během 
několika desetiletí po vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Kris-
ta začali apoštolové a jejich spolupracovníci dávat svému učení 
psanou formu. Tyto spisy později vešly ve známost jako Nový 
zákon.

Myšlenka společenství jednoduše znamenala, že první věřící 
trávili mnoho času společně. Věděli, že nebyli zachráněni proto, 
aby žili v izolaci, takže se scházeli v domácnostech a v jeruzalém-
ském chrámu. Tehdy neexistovaly žádné církevní stavby, ale to 
nezabránilo Kristovým učedníkům trávit čas společně.

Prvotní věřící také slavili to, čemu se později říkalo přijímání, 
nebo Večeře Páně. Proč? Chtěli si připomenout trvalá požehnání, 
která jim byla k dispozici prostřednictvím Kristova díla na kříži.

Nakonec se modlili. Modlitba je pro růst nepostradatelná. Po-
kud by se každý opravdový křesťan oddal trávení kvalitního času 
v modlitbě, děly by se větší věci. Bůh očekává, že se jeho lid 
bude modlit, a slibuje vyslýchání modliteb. Co se stalo, když se 
prvotní církev oddala učení apoštolů, lámání chleba, společenství 
a modlitbám? „Pán denně přidával k jejich společenství ty, které 
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povolával ke spáse.“ (Skutky 2,47) Pojďme teď podrobněji pro-
zkoumat tyto čtyři ingredience potřebné k našemu růstu.

Studium Božího slova
Cíl 2: Určit klíče k úspěšnému studiu Bible.

Boží slovo je Božím jedinečným zjevením pro lidi. Dozvídá-
me se, že „veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré 
k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“ 
(2. Timoteovi 3,16). Boží slovo je kompas nebo průvodce, kte-
rý nám ukazuje, jak bychom měli žít. Král David řekl v Žalmu 
119,105: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stez-
ku.“ Ve stejném Žalmu se v 9. verši David předtím zeptal: „Jak si 
mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.“ 
Studium Božího slova je způsobem, jak poznat Boha. Zde jsou 
čtyři jednoduchá doporučení, která vám pomohou ve vašem stu-
diu Božího slova.

Udělejte si čas na čtení Písma
Dopřejte si každý den několik minut na čtení Bible. Najděte si 

klidné místo, kde nebudete rušeni. Nemusíte číst celou kapitolu, 
ale jen několik veršů. Proste Pána, aby vám pomohl pochopit, co 
budete číst. Když to přečtete, proste Pána, aby vám to pomohl 
aplikovat. Budete také chtít, abyste měli více času na čtení Písma, 
ale tím asi nezačnete. Buďte důslední a postupně objevíte touhu 
trávit více času nad Písmem.

Najděte si Bibli, která vám bude vyhovovat
Bible, kterou čtete, je vlastně překladem dokumentů původ-

ně napsaných v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Některé verze 
Bible jsou srozumitelnější než jiné v závislosti na tom, kdy a kdo 
překlad dělal. Dnes je k dispozici mnoho překladů, takže bys-
te měli být schopni najít verzi, které budete rozumět. Navštivte 
křesťanské knihkupectví nebo si promluvte s pastorem své církve 
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nebo jiným zralým křesťanem, aby vám poradili při volbě překla-
du. Doporučujeme některý z novějších českých překladů.

Mějte plán 
Nelistujte Biblí, nevybírejte si pasáže náhodně, jenom abyste 

splnili své denní penzum čtení. Bůh vás takto může vést, ale čas-
těji budete potřebovat kázeň pro plán denního čtení Bible. K dis-
pozici je mnoho plánů četby Bible. Některé Bible mají dokonce 
plán nebo plány umístěné vzadu.

Mějte po ruce notes k zapisování svých myšlenek. Když čtete, 
Duch svatý vám může vnuknout myšlenky, které vám pomohou 
pochopit, co čtete. Udělejte si chvilku na jejich zaznamenání, pro-
tože později budou užitečné. Psaní poznámek během studia Bible 
vám pomůže lépe udržovat pozornost. Když se takto zklidníte, 
je často třeba udělat pouze jediné – nechat svou mysl běžet. Ne-
vstávejte a nic nedělejte; pouze si pro sebe zapište připomenutí, 
abyste se k tomu později vrátili.

Křesťanské obecenství
Cíl 3: Poskytnout biblickou podporu pro zásadní roli křesťan-

ského obecenství.

Jednou z velkých biblických analogií o církvi v Písmu je to, že 
jsme „tělem Kristovým“. U našich těl víme, že ruka nemůže fun-
govat samostatně, i když je silná. Chodidlo vás bez nohy nemůže 
nikam donést. Žádná část těla nemůže fungovat bez mozku, který 
posílá zprávy nervům, svalům a šlachám. Základním poselstvím 
ohledně obecenství je to, že se všichni navzájem potřebujeme. 
Samostatně nebudeme fungovat příliš dobře. Společně však mů-
žeme fungovat tak, že to přinese čest a slávu Bohu.

Všimněte si, co Pavel píše v Římanům 12,4–5: „Jako je v jed-
nom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je 
nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme 
jako jednotlivé údy.“ Potřebujeme jeden druhého! Dokonce i pří-
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běh o stvoření nás učí, že člověk nebyl stvořen k samotě. Adam 
potřeboval ženu, a Bůh mu dal Evu. Stejně tak křesťané potřebují 
povzbuzení a obecenství, která vycházejí z fungování ve vztahu 
s ostatními věřícími. Společně jsme silnější a můžeme být efek-
tivnější v naplňování našeho Bohem daného poslání na zemi.

Šalamoun, nejmoudřejší muž starověku, poznamenal: „Lépe 
dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upad-
ne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak 
nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim 
teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví 
se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kazatel 4,9–
12)

V listu Židům čteme: „Nezanedbávejte společná shromáždění, 
jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím 
více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Židům 10,25) Více než pa-
desátkrát v Novém zákoně můžete číst výraz „navzájem“. Větši-
na z výskytů tohoto slova se týká pokynů, abychom „se za sebe 
modlili“, „vzájemně se milovali“, „vzájemně se podporovali“ 
nebo něco podobného. Zde jsou dva konkrétní příklady: „Proto 
se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to 
již činíte.“ (1. Tesalonickým 5,11) „Povzbuzujte se navzájem den 
co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán 
hříchem, nezatvrdil.“ (Židům 3,13)

Přijdou chvíle, kdy ztrácíme odvahu a potřebujeme povzbu-
zující slovo. Nebo mohou nastat situace, kdy jsou okolnosti slo-
žité a my potřebujeme někoho, kdo by nás doprovázel a pomo-
hl nám překonat dané okolnosti. To je důvod, proč potřebujeme 
být v obecenství v místní církvi a v malých skupinách, jako jsou 
nedělní biblické školy nebo biblické skupinky u někoho doma 
nebo v církvi. V dobách, kdy my to nebudeme potřebovat, může 
existovat někdo, kdo bude potřebovat nás, abychom s ním šli kus 
cesty.

Možná jste viděli dokumenty o stravovacích návycích lvů v Af-
rice. Sledují stáda po řadu dní a hledají zvíře, které zaostává nebo 
je nějak odděleno od zbytku stáda. Když se vodní buvoli, zebry, 
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nebo antilopy oddělí od zbytku stáda, obvykle skončí jako hlavní 
chod hladových lvů. Stejně tak nám naše setrvání ve společenství 
s ostatními věřícími pomůže udržet se blízko našemu nebeskému 
Otci a pomůže nám vyhnout se nástrahám našeho nepřítele.

Slavení Večeře Páně
Cíl 4: Vysvětlit význam Večeře Páně (přijímání)

Těsně předtím, než byl Ježíš v Getsemanské zahradě zatčen, 
ustanovil to, co označujeme jako Večeři Páně nebo přijímání. 
V některých církvích se také používá termín eucharistie. Proč 
křesťané tento zvyk praktikují? Sahá až k noci, kdy byl Ježíš za-
tčen a odsouzen na smrt. Slavil židovské Velikonoce s nejbližšími 
učedníky. Byla to jeho poslední večeře s učedníky předtím, než 
byl ukřižován. Pro Židy byly Velikonoce časem vzpomínek a ra-
dosti, kdy si připomínali své vysvobození z otroctví v Egyptě. 
Jedli beránka a nekvašený chléb, jako to udělali jejich předkové 
v Egyptě.

Sám Pán Ježíš se měl stát obětním beránkem, aby sňal hříchy 
světa. Jeho smrt na kříži měla být obětí jednou pro vždy. Dnes už 
nemusíme přinášet beránka k oběti. Kristus je náš velikonoční be-
ránek! Když Ježíš naposledy jedl s učedníky, vzal obyčejný chléb 
a víno (hroznovou šťávu) a dal jim zvláštní význam. Nechal kolo-
vat rozlámaný chléb, který představoval Ježíšovo zlámané tělo na 
kříži. Hroznová šťáva (víno), kterou učedníci pili, představovala 
Ježíšovu prolitou krev, která odstraňovala hříchy světa. Přečtě-
te si podrobný popis této večeře u Matouše 26,26–29. Ježíš řekl 
svým učedníkům, aby toto dělali i nadále na jeho památku (viz 
Lukáš 22,19).

Některé církve dnes nabízejí Večeři Páně v určitou neděli kaž-
dý měsíc. Ostatní církve ji slaví každý týden. Raná církev pod-
le knihy Skutků lámala chléb pravidelně, možná dokonce denně 
(Skutky 2,42). Bez ohledu na to, jak často Večeři Páně vysluhuje-
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me, slouží toto ustanovení věřícím jako připomínka toho, co pro 
ně Bůh udělal skrze prolitou krev a zlomené tělo Ježíše Krista.

Ve východních kulturách symbolizuje lámání chleba nebo 
společné jídlo pouto mezi přáteli. Pro křesťany je slavení Večeře 
Páně symbolem pouta, které existuje mezi Pánem a těmi, kdo mu 
věří a následují ho.

Modlitba
Cíl 5: Vysvětlit, proč je modlitba pro křesťany životně důleži-

tá.

Mnozí si nejsou jisti, jak se modlit. Avšak modlitba je jedno-
duše komunikací s Bohem. Tato komunikace se neomezuje na 
mluvené slovo. Proto člověk, který má poruchu řeči nebo nemůže 
mluvit, neztrácí schopnost komunikovat s Bohem. Takový člověk 
může komunikovat s Bohem v myšlenkách, rozjímáním a dalšími 
vnějšími projevy, jako je umění, služba a tak dále.

Pro ostatní, kteří jsou schopni mluvit, modlitba zahrnuje mlu-
vení s Bohem – ale není omezena pouze na mluvení. Například 
když jste byli mladí, rodiče vás možná naučili používat tři důle-
žité projevy zdvořilosti: „Omlouvám se, prosím a děkuji“. Když 
budete mluvit s Bohem, můžete používat tuto jednoduchou osno-
vu. Když něco zpackáte a uděláte špatně, řekněte Bohu, že toho 
litujete. Když budete potřebovat jeho pomoc, slušně poproste. 
A když Bůh odpoví na vaší modlitbu, poděkujte mu.

Když byl Ježíš na zemi, modlil se k Bohu Otci (viz Ma-
touš 14,23). Proč se Ježíš potřeboval modlit, když byl Božím Sy-
nem? Modlitba je především záležitostí vztahu. Ježíš byl v obe-
cenství se svým nebeským Otcem. Nevíme, o čem všem mluvili, 
ale během modliteb Ježíš nacházel směr, a dokonce mu byla dána 
slova, která měl říkat. V Lukášovi 18,1–8 Ježíš vyprávěl podo-
benství o jedné vytrvalé vdově, aby učil své učedníky, že by se 
měli pořád modlit a nikdy se nevzdávat. Proč byste si toto podo-
benství rovnou nepřečetli?
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Nejen Ježíšův příklad nás učí, že se potřebujeme modlit. Apo-
štol Pavel napsal: „V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte 
Bohu.“ (Koloským 4,2) V 1. Tesalonickým 5,17 opět radí: „Mod-
lete se bez přestání.“ Modlitba se učí praxí. Čím více se modlíme, 
tím pohodlněji nám v tom je a tím víc se učíme jak se modlit. 
Naše modlitby mohou být velmi jednoduché. Můžeme začít chvá-
lit Boha za dar spásy, pokračovat potřebami druhých a pak přejít 
na oblasti našich životů, ve kterých potřebujeme pomoc. Musíme 
mít vždy jistotu, že trávíme dostatek času chválením Boha za jeho 
dobrotu, milost a milosrdenství, kterých se nám dostalo.

Nyní mi dovolte navrhnout další dvě důležité věci, které byste 
měli přidat ke čtení Bible, obecenství, Večeři Páně a modlitbám. 
Jedná se o křest vodou a velkorysost.

Křest vodou
Cíl 6: Diskutovat o tom, proč by měli být noví křesťané po-

křtěni ve vodě.

Poté, co jsme se rozhodli následovat Ježíše Krista tím, že 
jsme přijali dar spásy, měli bychom být pokřtěni ponořením do 
vody. V knize Skutků existuje mnoho příkladů (viz Skutky 2,41; 
8,36–38; 9,18; 10,47; 16,15). V Koloským 2,12 apoštol Pavel 
píše: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také 
vzkříšeni.“ Symbolika křtu vodou má dvojí význam. Naše pono-
ření do vody jako v případě Krista u Matouše 3 symbolizuje naši 
smrt sobě samým nebo starému hříšnému životu a špatným návy-
kům. Když jsme vystoupili z vody, symbolicky se připojujeme ke 
vzkříšenému životu Ježíše Krista a skrze něho se těšíme na nový, 
nádherný život.

Jednou z největších pravd z Písma je to, že jsme byli povoláni 
žít pro Boha. Byli jsme zachráněni, abychom žili naplno. U někte-
rých lidí, kteří tvrdí, že jsou zachráněni, není vidět žádný důkaz 
radosti, která by pocházela z vědomí, že jsou ve skutečném vzta-
hu s Ježíšem Kristem. Tak by to být nemělo. Jako věřící v Krista 
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bychom měli mít radost z Pána bez ohledu na to, jaké okolnosti 
mohou nastat. Nehemjáš, který procházel nepříznivými okolnost-
mi, prohlásil, že radost z Pána je jeho silou (Nehemjáš 8,10).

Křest vodou nás nezachrání. Je to prostě veřejné vyhlášení, že 
jsme se rozhodli opustit své hříšné životy a žít vzkříšený život 
skrze moc Ducha svatého. Existuje rozdíl mezi svátostí křtu ne-
mluvňat, který je praktikován v některých církvích, a křtem po-
nořením popsaným v Písmu svatém. Některé skupiny křesťanů 
se mylně domnívají, že Bůh uděluje spásu a věčný život tehdy, 
když je člověk pokřtěn. Takže rodiče v některých církvích touží 
mít své děti pokřtěné, protože si myslí, že to zaručuje jejich dětem 
spásu.

V evangelikálních církvích věříme tomu, že každý člověk 
se musí pro Krista a spásu rozhodnout. Dítě toho není schopno 
a právem není souzeno jako hříšník. Nicméně přijde čas, kdy lidé 
zhřeší, dosáhnou věku odpovědnosti a uvědomí si svou hříšnost 
a potřebu Krista. Teprve poté, kdy takový člověk činí pokání 
z hříchu a přijímá Krista, je křest vodou vhodný a smysluplný. 
Křest vodou ponořením po obrácení ukazuje rozhodnutí z naší 
strany. Neboli – že jsme nerozhodli pouze přijmout Krista jako 
svého Spasitele, ale také jsme se ho rozhodli následovat.

Velkorysost
Cíl 7: Uvést důvody, proč by měli být křesťané štědří.

Stejně jako studium Bible, obecenství, Večeře Páně, modlitby 
a křest vodou je důležitou součástí křesťanského života štědrost. 
Všimli jste si někdy, že dávající lidé mají sklon být šťastnější 
a nadšenější životem než lakomí lidé? Sobečtí lidé nikdy nevypa-
dají, že by si plně vychutnávali to, co mají. Je to proto, že „blaze 
tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Skutky 20,35).
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Boží štědrost
Je zřejmé, že Bůh je velmi štědrý dárce. Dává nám život, zajiš-

ťuje naše potřeby, nabízí spásu, a pomáhá nám v dobách nouze. 
Jestliže by Bůh přestal být velkorysý, třeba jen na jediný oka-
mžik, pak by život, jak ho známe, přestal existovat. Drží naše 
životy ve svých rukou.

Stejně jako náš nebeský Otec musejí být křesťané také velko-
rysí. Přísloví 11,25 poznamenává: „Štědrá duše bude nasycena 
tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ Proto musíme 
věnovat svůj čas, talent a materiální bohatství ve prospěch Bo-
žího království a pomáhat druhým. Zatímco ostatní lekce se bu-
dou konkrétně zabývat každou z těchto tří oblastí, dovolte mi se 
s vámi podělit o dva jednoduché principy k zapamatování.

Bůh je vlastníkem všeho
Bez ohledu na to, zda jsme finančně bohatí nebo ne, uděláme 

dobře, pokud si zapamatujeme, že Bůh vlastní všechno, co máme. 
Až opustíme tento svět, nemůžeme si vzít nic s sebou. Bůh nám 
prostě po určitou dobu umožňuje spravovat některé prostředky, 
zatímco žijeme na zemi. Takže ať už hromadíme nebo jsme vel-
korysí, veškeré zdroje ve skutečnosti patří Bohu.

Dávání desátků
Mnoho křesťanů praktikuje dávání desátků. Desátky zname-

nají dát stranou jednu desetinu našich příjmů a vrátit ji Hospodi-
nu. To znamená, že budeme důvěřovat Bohu, aby nám pomohl žít 
se zbývajícími 90 procenty. Není to podmínkou pro spásu. Věčný 
život je darem, který jsme obdrželi skrze víru v Krista. Nicméně 
když si uvědomíte, že všechno, co máme, pochází od Boha, tak se 
myšlenka vrátit část Bohu nezdá absurdní. Křesťané, kteří dávají 
desátky, často dosvědčují, že Bůh umožňuje, aby z oněmi 90 pro-
centy došli mnohem dál, než si kdy dokázali představit.

Bůh slíbil vylít své požehnání na Izraelce, pokud budou dávat 
desátky: „Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta 
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potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin 
zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás 
požehnání? A bude po nedostatku.“ (Malachiáš 3,10) V Novém 
zákoně jsou křesťané také povzbuzováni, aby dávali štědře a ra-
dostně (2. Korintským 9,7). Samozřejmě že žádný pastor nebo 
církevní organizace nemohou požadovat, aby někdo dával desát-
ky. Desátek musí být dáván dobrovolně. Níže jsou uvedeny důvo-
dy, proč křesťané dávají desátky.

Být svobodní od zajetí peněz• 
Mnoho lidí žije z jediného důvodu – získat bohatství. Nezáleží 

na tom, jak ho získají. V podstatě se stali otroky peněz. V Matou-
šovi 6,24 Ježíš učí: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť 
jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá 
a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ 
Pravidelné dávání desátků nám pomáhá si pamatovat, že na prv-
ním místě je Bůh, ne peníze.

Přijmout Boží požehnání• 
Bůh není lakomý. Rád žehná svým dětem. Předpokladem pro 

to, abychom si užívali toho nejlepšího od Boha, je být dárcem. 
U Lukáše 6,38 Kristus radí: „Dávejte a bude vám dáno; dobrá 
míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. 
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Podpořit dílo Božího království• 
Provoz církve stojí peníze: fondy, které pomáhají potřebným 

lidem i vysílání misionářů. Pokud vám záleží na lidech a chce-
te mít vliv na jejich život, budete ochotni dát peníze, abyste se 
ujistili, že každý má možnost slyšet evangelium, být spasen a du-
chovně růst.

Chcete-li vyjádřit svou věrnost Ježíši• 
Přemýšlejte o tom – přikládáme své srdce k tomu, čeho si ce-

níme nejvíce. Ježíš učil, že musíme být opatrní, abychom příliš 
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nelpěli na hmotných statcích. Matouš 6,19–21 zaznamenává jeho 
slova: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde 
je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde 
je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Prostřednictvím 
dávání hromadíme nebeskou odměnu, kterou si jednoho dne plně 
vychutnáme.

Závěr
Na začátku této lekce jsme se naučili, že Bůh chce, abychom 

duchovně rostli. Také jsme studovali čtyři faktory uvedené ve 
Sk 2,42.46–47, které vedly k rychlému rozšíření rané církve. Jak 
první křesťané zůstávali nadále věrní v těchto oblastech svého ži-
vota, církev rozkvetla a vyrostla. První křesťané se oddali Písmu, 
obecenství, Večeři Páně a modlitbám. Byli pokřtěni ve vodě, čímž 
se ztotožnili s Kristovou smrtí, pohřbem a vzkříšením. Byli také 
velmi štědří. Církev brzy narostla ze 120 věřících (Skutky 2) až 
na tisíce (Skutky 6). Ve skutečnosti církev – Boží lid – nikdy ne-
přestala růst. Dnes existuje na světě více křesťanů než kdy před-
tím. Rozhodněte se, že se stanete těmi, kteří přinesou změnu!

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Skutky 2,42
Římanům 12,4–5
Matouš 28,18–19
Žalm 119,105
Koloským 4,2
Lukáš 6,38
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TEST
Přečtěte si, prosím, pozorně každou studijní otázku a zakrouž-

kujte správnou odpověď. Na každou otázku existuje pouze jedna 
správná odpověď.

1. Spása
a) je zasloužena tím, že jsme dobří.
b) je zděděna po rodičích.
c) je dar od Boha.

2. Vzor pro růst ve Skutcích 2,42 zahrnoval
a) studium apoštolského učení, modlitby, společenství a Večeři 

Páně.
b) zahájení podnikání a modlitby.
c) pouze modlitby.

3. Vzor pro růst v Skutcích 2,42
a) je vyhrazen pro zvláštní dny v roce.
b) je součástí každodenního života pro staré i nové věřící.
c) je pouze návrh.

4. Křest vodou symbolizuje
a) vstup do církve.
b) smrt starého hříšného života a povstání k novému životu 

v Kristu.
c) že jste byli duchovnější než ti, kteří nebyli pokřtěni.

5. Jsme v obecenství s ostatními,
a) protože se navzájem potřebujeme.
b) protože nemáme nic jiného na práci.
c) protože ostatní jsou bez nás bezmocní.
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6. Náš modlitební život by se měl skládat 
a) z proseb za naše potřeby.
b) z proseb za potřeby druhých.
c) z chvály Bohu, proseb za naše potřeby a potřeby druhých.

7. Důvod, proč dáváme desátky:
a) abychom přijali Boží požehnání.
b) abychom byli zbaveni otročení penězům.
c) kvůli Božímu požehnání a abychom byli zbaveni otročení 

penězům.

8. Požadavek pro křest vodou
a) je spása a touha následovat Krista.
b) je být starší 21 let.
c) je být věřící pět let.

9. Učení apoštolů bylo založeno
a) na jejich kultuře.
b) na judaismu.
c) na Starém zákonu a Kristově životě.

10. Slavení Večeře Páně by mělo probíhat
a) jednou za měsíc.
b) pouze v církvi.
c) tak často, jak je potřeba, abychom si pamatovali a slavili 

Kristovo dílo na kříži.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1. c (1.1)
2. a (1.1)
3. b (1.1) 
4. b (1.6)
5. a (1.3)
6. c (1.5)
7. c (1.7)
8. a (1.6)
9. c (1.1)
10. c (1.4)

O AUTOROVI LEKCE
Don McGarvey sloužil 17 let jako pastorační pracovník v círk-

vi Assembly of God v Cedar Rapids ve státě Iowa, kde dohlížel 
na Službu křesťanského vyučování, misii a Školu služby v Cedar 
Rapids. Předtím Don sloužil v týmu Assembly of God v Rockfor-
du ve státě Illinois a byl hlavním poradcem pro národní Nedělní 
školu v Assemblies of God ve Spojených Státech. Don a jeho 
manželka Kris jsou manželé devatenáct let a mají dva syny – Da-
vida a Seana.
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Lekce 2

Cesta učednictví

Vaše nová křesťanská víra z vás dělá Ježíšovy učedníky. Ve 
skutečnosti jste se stali Ježíšovými učedníky tehdy, když 
se stali křesťany. Co tedy znamená stát se Ježíšovým učed-

níkem? Učedník je student nebo žák konkrétního učitele. Aktivní 
součástí učednictví je následovat něčí učení jako způsob života. 
Když následujete Ježíše, jeho učení zapsané v evangeliích Ma-
touše, Marka, Lukáše a Jana vás provede životem. Samozřejmě 
že vás také povede celé Písmo. Jako křesťanští učedníci budete 
číst svou Bible mnohokrát. Tyto biblické pravdy proměňující ži-
vot z vás budou neustále dělat lepší učedníky.

Křesťanské učednictví je tou nejvíce vzrušující cestou, na kte-
rou se můžete vydat. Cesty člověka oddaného Ježíši vedou k mno-
ha požehnáním. Jako Ježíšovi učedníci zažijete radost a moc křes-
ťanské modlitby. V Bibli čekají na své objevení úžasné duchovní 
poklady. Biblická pravda bude neustále měnit váš život. Užitečné 
a povzbuzující přátelství s ostatními učedníky se bude trvale stá-
vat důležitou součástí vaší nové cesty.

Vroucí studium informací v této lekci vám poskytne pevný 
základ pro váš vztah s Ježíšem. On je učitel a vy jste studenti. 
Naučíte se znát jeho hlas. Život v poslušném společenství s ním 
přináší stále větší radost a jeho stálá přítomnost ve vašem životě 
poskytuje denně sílu do každé situace.

Stejně jako Ježíšovi první učedníci budete zjišťovat, že cho-
zení s Ježíšem je každý den novým dobrodružstvím. Některé dny 
přinášejí velkou radost, zatímco jiné dny přinášejí komplikace. 
Učedník, který roste, se nicméně učí procházet každou situací 
s nadhledem a vítězstvím. Čekají vás přínosné dny učednictví. 
Právě na té vaší cestě!
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OSNOVA
Tři rozměry učednictví
Vlastnosti rostoucího učedníka
Čtyři etapy učednictví
Návyky dospívajícího učedníka
Praktické problémy dobrého učedníka
Učednictví: Velký obraz
Vítězný učedník

CÍLE
1. Určit tři rozměry učednictví.
2. Určit vlastnosti rostoucího učedníka.
3. Vysvětlit čtyři stupně učednictví.
4. Určit produktivní návyky dospívajícího učedníka.
5. Diskutovat o praktických problémech učednictví.
6. Podat přehled o důležitých aspektech učednictví.
7. Ukázat šest principů, které posilují vítězného učedníka.

Tři rozměry učednictví
Cíl 1: Určit tři rozměry učednictví.

Věrně následovat Ježíše vyžaduje pochopení tří důležitých 
rozměrů učednictví. Slovo „rozměr“ odkazuje na vlastnosti ob-
jektu, které můžeme vidět a měřit. Například dům má hloubku, 
šířku a výšku. Tyto rozměry jsou důležitou součástí fyzické rea-
lity domu.

Stejně tak i skutečné učednictví má tři důležité rozměry. I když 
tyto rozměry nemají fyzickou povahu, jsou velmi reálné. Těmi-
to třemi rozměry učednictví jsou biblické pokyny, životní vztahy 
a křesťanská odpovědnost. Uvažujme teď o každém z nich.
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Biblické pokyny
Biblické pokyny jsou základem vašeho chození s Bohem. Pro-

to musíte sami využít toho, abyste slyšeli biblické učení. Toto 
učení může přijít prostřednictví pastora, učitele, nebo dokon-
ce vysokoškolského profesora (Efezským 4,9–16). Stejně jako 
Apollo můžete zjistit, že někteří křesťanští přátelé vám mohou 
poskytnout užitečné poučení z Božího slova (Skutky 18,24–26). 
Využijte každou příležitost ke slyšení zdravého učení a kázání 
z Božího slova.

Duch svatý vám také pomůže dosáhnout jasného pochopení 
Písma. Ježíš dal každému, kdo ho následuje, tento nádherný slib: 
„Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu“ a „jakmile však přijde on, Duch pravdy, 
uvede vás do veškeré pravdy.“ (Jan 14,26; 16,13) Bůh bude vždy 
odpovídat na vaše prosby o pomoc Ducha v porozumění jeho slo-
vu!

Životní vztahy 
Životní vztahy zahrnují váš vztah s Bohem, ostatními věřícími 

a nevěřícími. Vaším nejdůležitějším vztahem je váš vztah s Bo-
hem. Pokud je váš vztah s Bohem zdravý, ostatní vztahy také zů-
stanou zdravé. Váš vztah s Bohem zajišťuje vitalitu skrze důsled-
ný modlitební život. Objevíte nové způsoby, jak žít v obecenství 
s Ježíšem. Naučíte se životu pravého učedníka, včetně způsobů, 
jak rozvíjet zdravé vztahy s druhými.

Křesťanská odpovědnost
Křesťanská odpovědnost je rozměrem učednictví, který odrá-

ží péči a vstřícný postoj k ostatním. Zdravý křesťan přebírá od-
povědnost za jiné a tato odpovědnost se projevuje ochotou plnit 
jakýkoli úkol, který pomáhá druhým. Mezi tyto úkoly patří vaše 
modlitby a služba věřícím i nevěřícím (Lukáš 10,25–37).



- 30 -

Vlastnosti rostoucího učedníka 
Cíl 2: Určit kvality rostoucího učedníka.

Ježíš u těch, kteří ho následují, očekává duchovní růst a plod-
nost (Jan 15,2–8). Bibličtí autoři často používali obraz „plodnos-
ti“ k určení kvality učednictví. Obraz ovoce efektivně ilustruje 
vlastnosti zrání věřícího. Apoštol Pavel odkazoval na následující 
křesťanské kvality jako na ovoce Ducha: „Ovoce Ducha je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a se-
beovládání.“ (Galatským 5,22–23 ) Výraz „ovoce Ducha“ (v. 22) 
je velmi důležitý, neboť spojuje duchovní plodnost s mocí Ducha 
svatého. Bez přímé pomoci Ducha Božího neexistuje žádné ovo-
ce. Pěstujete ovoce Ducha? Pečlivě si přečtěte následující popis 
devíti druhů ovoce Ducha:

1. Křesťanská láska zahrnuje mnoho důležitých vlastností. 
Projevy křesťanské lásky vůči Bohu a lidem budou zahrno-
vat takové vlastnosti, jako je loajalita, oddanost a úcta.

2. Radost je hlubokým potěšením srdce. Potěšení často pro-
pukne ve veselí, které je vyjádřeno v písních a uctívání. Petr 
řekl, že naše naprostá důvěra v Ježíše vede k radosti, která 
přesahuje slova (1. Petrův 1,8–9).

3. Pokoj je pocitem klidu a ticha. Ovoce pokoje udržuje učed-
níky za všech okolností nedotčené a klidné.

4. Trpělivost znamená ovládat se, než začneme jednat. Trpěli-
vost vyčkává a dává Bohu každou příležitost, aby nám po-
mohl cokoliv zvládnout.

5. Laskavost je dobrota vyjádřená laskavým životem. Laska-
vost stojí v protikladu k drsnému světu kolem nás.

6. Dobrota je morální kvalita, která je vyjádřena prospěšným 
a užitečným chováním. Dobré chování je definováno tím, 
o čem Bůh říká, že je dobré a správné.

7. Věrnost je Boží kvalita. To znamená, že on je důvěryhodný 
a můžeme ho poznat. Můžeme se na něj spolehnout. Když 
jsme věrní, i my jsme spolehliví a důvěryhodní.
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8. Mírnost je postoj milosti, který přijímá vše, co Bůh v našem 
životě dopouští. Když je život krutý, nemusíme se hádat 
s Bohem. Jemnost je klidná síla fungující i pod palbou!

9. Sebeovládání umožňuje chovat se správně za všech okol-
ností. Tělesné touhy, jako je hlad a sexualita, vyžadují se-
beovládání. Sebeovládání je také potřeba u emocionálních 
stavů, jako je hněv či malomyslnost.

Když Ježíš vyučoval o nutnosti své stálé přítomnosti v našem 
životě, použil obraz plodnosti. Pečlivě přemýšlejte o jeho slovech: 
„Vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5) Ježíšův 
výrok je jasný – projevujeme ovoce Ducha pouze tehdy, pokud je 
v našich životech přítomen Ježíš.

Čtyři etapy učednictví
Cíl 3: Vysvětlit čtyři stupně učednictví.

Křesťanské učednictví přesahuje pouhé učení faktům. Proces 
učednictví zahrnuje čtyři úrovně osobního růstu. Jedna úroveň 
učednictví se může kdykoliv překrývat s další. Každá úroveň 
učednictví doplňuje a podporuje další úroveň růstu. Přemýšlejme 
o těchto důležitých úrovních učednictví.

Nový učedník 
Tuto úroveň učednictví jste zažili, když jste se stali křesťany. 

Právě jste začali svou duchovní cestu, ale máte touhu po duchov-
ním růstu. Jste na úrovni, kdy se někým stáváte – někým jiným 
pro Boha. K dispozici je vaše nové já, které se rozvíjí (2. Korint-
ským 5,17). Je typické, že nový žák se rychle posouvá na další 
úroveň.
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Přemýšlivý učedník
Úroveň přemýšlivého učednictví zahrnuje vážné myšlenky 

a úvahy týkající se důležitých otázek vašeho nového křesťanské-
ho života. Chvíle ztišení a církevní život spolu s kázáními, kni-
hami a kvalitním vyučováním začíná vytvářet rostoucí povědomí 
o důležitých otázkách. Vstoupíte do této úrovně, až se začnou dít 
určité věci:

Vážněji vnímáte smysl života.• 
Do vaší rostoucí víry vstupují větší výzvy.• 
Ve svém křesťanském růstu se cítíte jistěji.• 
Objevuje se rostoucí pocit křesťanské odpovědnosti za ztra-• 
cený svět.

Přemýšlivý učedník je ve fázi, kdy si začíná něco uvědomo-
vat. Začínáte si uvědomovat mnoho nových věcí. Zkoumáte po-
vahu vašeho nebeského Otce. Přemýšlíte o Boží lásce a milosti. 
Vzhledem ke smyslu vašeho křesťanského života je pro vás stále 
důležitější modlitba. Průběžně zkoumáte divy Božího slova. Vaše 
kontakty s nevěřícími nabývají nového významu.

Ježíš sytil tuto úroveň učednictví podobenstvími. Jednalo se 
o příběhy a ilustrace, které obsahovaly veliké pravdy o Božím 
království a důležitých životních otázkách. Podobenství byla ur-
čena k upoutání pozornosti učedníků a kladení otázek. Ježíš ve 
skutečnosti připravoval své učedníky na další úroveň učednictví.

Vnímavý učedník
Přemýšliví učedníci chápou potřebu reagovat na to, co se do-

zvěděli o křesťanském životě. Vnímavý učedník říká: „Já teď 
musím jednat podle toho, co vím. Musím vstoupit na úroveň vní-
mavosti a poslušnosti vůči Bohu a jeho slovu.“ Vnímavý učedník 
může být popsán jako citlivý, přemýšlivý a těžce pracující. Na 
této úrovni je učedník ve fázi pochopení, které vede k jednání.
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Vydaný učedník
Vydaný učedník je zrající učedník, který si uvědomuje potřeby 

a reaguje na ně bez výhrad. Vydaní učedníci slouží Ježíši bez-
výhradně. Ježíš chce, aby vojáci běželi do boje a neutíkali z něj. 
Chce dělníky, kteří vydrží pracovat, i když slunce pálí. Ježíš chce 
učedníky vydané úkolu, nikoliv sobě samým.

Všimli jste si vývoje naší definice pro rostoucího učedníka? 
Nový učedník se učedníkem stává; přemýšlivý učedník si začíná 
být něčeho vědom; vnímavý učedník si je vědom potřeb druhých 
a reaguje na ně; vydaný učedník si je vědom potřeb a reaguje na 
ně bezpodmínečně.

Narůstající radost a pokoj jsou duchovním přínosem přecho-
du na novou úroveň učednictví. Koneckonců nechce mít Ježíš 
radostné a spokojené učedníky (Jan 14,27; 15,9–11)? Váš růst 
v učednictví Spasitele hluboce těší!

Návyky dospívajícího učedníka 
Cíl 4: Určit produktivní návyky dospívajícího učedníka.

Zvyk je chování, které se téměř bez námahy opakuje. Někte-
ré návyky mohou být pro rostoucího křesťana škodlivé nebo de-
struktivní. Například pomlouvání nebo sledování sexuálních pro-
gramů je špatným chováním, které se rychle stane destruktivním 
návykem. Také zdravotní aktivita se může stát zvykem, který kra-
de čas potřebný k modlitbám, studiu Bible a dalším křesťanským 
starostem. Vždy dávejte důležité duchovní záležitosti na první 
místo a pak teprve zařazujte zdravotní a relaxační aktivity. Dejte 
prioritu duchovním záležitostem. To vám umožní správně vyvážit 
zbytek života a zbavit se nezdravých návyků.

Nyní pojďme přezkoumat nejužitečnější návyky dozrávajících 
křesťanů. Za prvé rostoucí učedník bude pěstovat návyk modlit-
by. Modlitba přináší do našich životů větší duchovní požehnání. 
Modlitba je prostředkem k odstraňování překážek, které blokují 
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duchovní růst. Boží uzdravení a další zázračné zásahy jsou ob-
vykle výsledkem mnohých modliteb (Jakubův 5,13–18).

Andrew Murray, syn zbožného služebníka, napsal během de-
vatenáctého století hluboké knihy o modlitbě. Murrayho otec byl 
mužem modlitby a jeho domov byl často naplněn zvuky uctívá-
ní a modlitby. Mladý Murray těžil z rodinného zvyku modlit se 
a sám se stal mocným kazatelem a spisovatelem. Murray věděl, 
že modlitba je zásadním faktorem křesťanského života. Napsal: 
„Boží slovo nás vyzývá, abychom hledali a usilovali, naslouchali 
pravdě, modlili se a věřili, zanechali hříchů a následovali to, co je 
dobré.“ (Murray 1982, s. 17) Murray věděl, že modlitba uschop-
ňuje křesťany žít v pravdě Božího slova a zůstat bez hříchů, které 
je trápí.

Půst je dalším zbožným zvykem, který je často připojen 
k modlitbě. Výměna normálního jídla za modlitbu nebo studi-
um může odrážet hlubokou lásku k Bohu. Bible vyučuje o postu 
jako o způsobu, jak poznat Boží přítomnost a vedení pro náš ži-
vot (Izajáš 58,6–10; Skutky 13,2–3). Ježíš příležitostně uváděl 
půst jako důležitou součást rostoucího křesťanského života (Ma-
touš 9,14–17).

Spolu s modlitbou a postem bude dospívající učedník díky 
objevování nových pravd o křesťanském životě rozvíjet návyk 
studia Bible. Pokaždé, když Ježíšův učedník studuje Bibli, začíná 
nové dobrodružství. Udělejte z toho své učednické rozhodnutí.

Pro nového učedníka je důležitá volba co nejlepšího překladu 
Bible. Možná budete chtít v této záležitosti požádat o radu důvě-
ryhodné věřící. Zapamatování veršů z Písma vám navíc pomáhá 
skrýt Boží slovo v srdci, takže proti němu nebudete hřešit (Žalm 
119,11). Kromě učení veršů nazpaměť si dělejte v průběhu studia 
Bible poznámky, které vám pomohou si připomenout, co jste stu-
dovali.
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Praktické problémy dobrého učedníka
Cíl 5: Diskutovat o praktických problémech učednictví.

Nyní jste v nejlepším období svého života. Nic se nevyrov-
ná radosti z věrného následování Ježíše. Tato radost se zvyšuje 
děláním správných rozhodnutí v praktických otázkách učednic-
tví. Důležitou praktickou otázkou pro nového učedníka je výběr 
správné církve. Není přínosné dlouhodobě přebíhat mezi církve-
mi. Proste Boha, aby vám dal moudrost ve výběru církve. Když 
najdete církev, která se vám zdá tou pravou, věrně ji navštěvujte. 
Následující otázky vám mohou pomoci s hledáním církve, která 
urychlí váš duchovní růst.

Považuje tato církev Bibli za Boží inspirované slovo lid-• 
stvu?
Považuje tato církev Bibli za nejvyšší autoritu pro život • 
a osobní jednání?
Vyučují služebníci této církve Boží slovo jasně a efektiv-• 
ně?
Spoléhá tato církev kvůli potřebám svých členů na modlit-• 
by?
Nabízí tato církev příležitosti ke službě všem svým čle-• 
nům?
Nabízí tato církev svým členům povzbuzení a užitečné spo-• 
lečenství?

Bible nabízí k tomuto důležitému tématu sounáležitosti v rám-
ci místního sboru povzbudivá slova: „Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se 
tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Židům 10,25) 
Tento verš ukazuje silnou motivaci pro věrnou docházku do círk-
ve: místní církev by měla nabídnout povzbuzení prostřednictvím 
užitečných vztahů. Další praktickou záležitostí učednictví jsou 
vaše vztahy s ostatními věřícími. Tyto vztahy jsou součástí rado-
sti z výběru správné církve. Časem si najdete nové přátele, kteří 
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také následují Ježíše. Získávání nových přátelství je pro váš růst 
v učednictví důležité. Zbožná přátelství vás povzbudí a pomohou 
vám ve vaší nově nalezené víře. Tato přátelství vám poskytnou 
vztahy, které podpoří váš duchovní růst.

Zdravé vztahy s ostatními věřícími z vás obvykle udělají lepší-
ho učedníka. Přemýšlejte o dobrých věcech, které poskytují zdra-
vé vztahy se zralými křesťany.

Zbožné vztahy jsou zdrojem povzbuzení v těžkých do-• 
bách.
Zbožné vztahy poskytují příležitosti k osobní službě.• 
Zbožné vztahy nabízejí podporu v dobách osobního selhá-• 
ní.
Zbožné vztahy přinášejí Ježíšovu přítomnost do našich ži-• 
votů.

Je nutné se upřímně chránit před vztahy, které ohrožují vaši 
víru v Krista. Nesprávné vztahy nesou žihadlo duchovní smrti. 
Bůh vám pomůže vnímat nezdravou podstatu nevhodných vzta-
hů. Okamžitě ukončete jakýkoli vztah, který odvrátí váš pohled 
od Ježíše a svatého života.

Učednictví: Velký obraz 
Cíl 6: Podat přehled o důležitých aspektech učednictví.

Efektivní učednictví nikdy neznamená dělat dobře jen jednu 
věc. Služba Ježíši spojuje dohromady mnoho důležitých oblas-
tí křesťanského života. Například charakter a život učedníka je 
zásadním způsobem spojen s duchovními disciplínami modlit-
by, studia Bible a křesťanské reflexe. Vaše služba tělu Kristovu 
je projevem různých darů, dovedností a talentů. Tyto dary jsou 
pěstovány a rozvíjeny prostřednictvím modlitby, studia a pomoci 
druhých. Postoj služebníka otvírá mnohé dveře zbožným vzta-
hům a různým příležitostem ke službě. Je snadné vidět, že mnohé 
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aspekty křesťanského života jsou propojeny k vytvoření efektiv-
ního Ježíšova učedníka.

Získání solidního pochopení křesťanského života vyžaduje 
znát své povolání a růst v roli učedníka. Za prvé se dívejte na své 
povolání učedníka jako na centrum zbožného života a služby dru-
hým. V obrázku Učednictví: Základní povolání šipky směřující 
ven zdůrazňují, že zdraví učedníci se stanou zralými služebníky 
Bohu a lidem. Služba je pak vyjádřena prostřednictvím různých 
skutků služby vůči ostatním.

UČEDNICTVÍ: Základní povolání
Kontext služby
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Nyní pojďme přemýšlet o vašem duchovním růstu v roli učed-
níka. Duchovní růst je jako puzzle. Puzzle má mnoho do sebe za-
padajících dílů, někdy i tisíc nebo více. Obraz je v puzzle doslova 
schován. Nicméně dokud nejsou jednotlivé dílky složeny dohro-
mady, je obrázek pouze hromadou jednotlivých dílků. Obraz se 
objeví pouze tehdy, když je puzzle dokončeno. Každý dílek je sa-
mozřejmě důležitý. Pokud dojde ke ztrátě jediného dílku, puzzle 
nemůže být nikdy dokončeno.

Učednictví je otázkou spojení všech významných dílků křes-
ťanského života dohromady. Když jsou všechny správné dílky 
průběžně dávány na správná místa, vynoří se efektivní učedník. 
Zrající učedníci se přesně učí to, které dílky jsou potřeba a jak je 
dát dohromady.

Následující obrázek vám může pomoci identifikovat mnoho 
důležitých oblastí souvisejících s vaší duchovní zralostí. Všimně-
te si, že Duch svatý je středem vašeho duchovního růstu. Šipky 
směřující směrem ven ukazují, jak Duch svatý posiluje všechny 
aspekty duchovního růstu. Duchovní růst pomáhá vaší víře, aby 
se stala hluboce osobní, a dotýká se klíčových oblastí vašeho ži-
vota. Každá oblast vašeho života je ovlivněna Boží proměňující 
mocí.

Jako rostoucí učedník přitahujete Boží proměňující dotyk do 
každé oblasti života. Bůh vám pomůže shromáždit důležité dílky 
rostoucího a produktivního křesťanského života. Vaše křesťanství 
je stále silnějším veřejným svědectvím. Stáváte se opravdovým 
učedníkem a to jak v charakteru, tak i ve svědectví ostatním.
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ROSTOUCÍ UČEDNÍK
Vítězný učedník

Cíl 7: Ukázat šest principů, které posilují vítězného učedníka

Bůh v životě rostoucího křesťana vždy pracuje k zajištění du-
chovního růstu, který slibuje duchovní vítězství. Vždy mějte na 
paměti, že moc vítězného života – Duch svatý – žije ve vás. Ví-
tězství nad pokušením je nezpochybnitelné, když si uvědomíme, 
že „ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Ja-
nova 4,4). Následující biblické principy jsou povzbudivým uče-
ním, které rozvíjí učednictví. Zapamatujte si tyto krátké principy 
a pečlivě studujte verše, které je podporují:
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1. Dobrá rozhodnutí mají dobré výsledky. Špatná rozhodnu-
tí týkající se osobního jednání a důležitých vztahů mohou 
ohrozit váš duchovní růst.

2. Boží blízkost je odměnou za věrný život. I když vyvineme 
sebemenší snahu přiblížit se k Bohu v modlitbě, on nám 
odpoví tím, že se k nám přiblíží (Jakubův 4,7).

3. Nezvladatelné touhy těla jsou vypuzeny zbožným jednáním. 
Ke zbožnému jednání patří modlitba, studium Bible a věrné 
chození do církve (Matouš 16,24–25, Římanům 6,11–14; 
Galatským 5,24–25).

4. Zdravé vztahy zajišťují zdravý život (Efezským 5,1–7). Pil-
né hledání vedení a zmocnění Duchem svatým garantuje 
vítězný život (Galatským 5,16–18).

5. Vítězného života je dosaženo pochopením Boží lásky vůči 
jednotlivcům (Římanům 8,31–39).

Závěr
V této lekci jste zjistili, že růst učedníků vyžaduje duchovní 

znamenitost. Zdravý a produktivní učedník stále čte Bibli, modlí 
se, poslouchá a zkoumá cenné zdroje, které posílí osobní duchov-
ní růst. Musíte použít všechny zdroje, které vám Bůh vám dal za 
účelem zodpovězení důležité otázky: Co ode mě, jakožto svého 
učedníka, Ježíš očekává? Zodpovězení této otázky poskytuje hlu-
bokou radost a pokoj dosažitelný pouze prostřednictvím života 
ustanoveného Mistrem.

Odkazy
Murray, Andrew. 1982. God‚s Will: Our Dwelling Place. 

Springdale, PA: Whitaker House.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ 
Matouš 16,24–25
Jan 14,26
Jan 15,5
Jan 16,13
Římanům 6,11–14
Galatským 5,22–23
Židům 10,25
Jakub 4,7–8
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TEST
Po prostudování této lekce si pečlivě přečtěte každou studij-

ní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Tři rozměry učednictví popisované v druhé lekci za-
hrnují

a) svědectví, připojení k církvi a úkoly ve službě.
b) biblické pokyny, vztahy a křesťanskou odpovědnost.
c) lásku, radost a pokoj.

2. Nejdůležitějším vztahem pro vaší duchovní plodnost 
a produktivitu

a) je váš vztah s Ježíšem.
b) je váš vztah k církvi.
c) je váš vztah s ostatními křesťany.

3. Pojem učedník označuje toho,
a) kdo studuje Bibli řadu hodin.
b) kdo zkoumá křesťanství.
c) kdo následuje Ježíše a poslouchá jeho učení.

4. Odevzdaný učedník je Ježíšovým učedníkem,
a) pokud je jisté, že chodí věrně do církve.
b) pokud chodí na vyučování o světových náboženstvích.
c) pokud si stále více uvědomuje mnoho křesťanských otázek 

a reaguje na ně bez výhrad.

5. Zvyk studovat Bibli
a) není pro růst věřícího moc důležitý.
b) je praxí pouze pro ty nejduchovnější vůdce mezi námi.
c) je extrémně důležitá praxe pro každého rostoucího věřící-

ho.
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6. Skvělým způsobem, jak si vzpomenout, co studujete 
v Bibli,

a) je dělat si poznámky k okamžitému upevnění a budoucímu 
použití.

b) je číst Bibli jen několik minut vcelku.
c) je požádat ostatní o jejich názory na to, co čtete.

7. Zbožné vztahy s ostatními učedníky
a) nejsou pro rostoucího křesťana opravdu moc důležité.
b) – je třeba se jich vyvarovat.
c) jsou důležité pro křesťanský růst a zralost.

8. Zásadní výzvou, ze které vychází veškerá služba,
a) je apoštolství.
b) je učednictví.
c) je evangelizace.

9. Centrem duchovního růstu pro vydané učedníky
a) je spolehnutí na moc Ducha svatého v křesťanském životě.
b) je pravidelná docházka do kostela.
c) je četba mnoha křesťanských knih.

10. Největší odměnou modlitebního života
a) je obdiv druhých kvůli vašemu mocnému modlitebnímu ži-

votu.
b) je společenství s Ježíšem.
c) je zisk všeho, co od Boha chcete.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (2.1)
2.a (2.1)
3.c (2.1)
4.c (2.3)
5.c (2.4)
6.a (2.4)
7.c (2.5)
8.b (2.6)
9.a (2.6)
10.b (2.7)

O AUTOROVI LEKCE
Howard Young sloužil jako hlavní pastor ve sborech v Ore-

gonu a ve Wisconsinu a jako misionář na Aljašce. Sloužil také 
jako prezident Trinity Bible College v Severní Dakotě a docent na 
North Central University v Minneapolis. Doktor Young má dva 
doktoráty, jeden v oblasti vedení a druhý v oblasti vzdělávání.
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LEKCE 3

Jak získat co největší užitek 
ze studia Bible

Někteří řekli, že křesťanství je náboženstvím „knihy“, čímž 
mysleli Bibli. Bible je jiná než jakékoli jiné knihy, neboť 
je inspirována Bohem. Vysvětluje, kdo je Bůh, co udělal 

a co bude dělat v budoucnu. Bible je často nazývána „Písmo“, 
„slovo“ nebo „Boží slovo“ a obsahuje moudrost, kterou nelze na-
jít v žádné jiné knize.

I když byste měli Bibli milovat a mít ji rádi jakožto Boží za-
znamenané poselství, nesmíte Bibli uctívat. Uctívejte toho, kdo 
je v Písmu středem pozornosti – Ježíše Krista, který řekl Židům: 
„Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Pís-
ma svědčí o mně.“ (Jan 5,39) Tito Židé byli důkladnými studenty 
Písma, které bylo tehdy k dispozici (Starý zákon), ale bohužel 
téměř nepostřehli ústřední poselství, že Bůh pošle osobního Spa-
sitele, aby dal svůj život za hříšníky.

Nezapomeňte, že věčný život neexistuje v tištěné podobě, ale 
je předáván Duchem Božím skrze víru v Krista. Více než nábo-
ženství „knihy“ se křesťanství týká „Krista ve vás“!

Skutečnost, že Bůh nám zanechal své psané slovo, je velmi 
významná. Je pokrmem určeným k uspokojení našeho duchov-
ního hladu. Všimněte si, co Ježíš říká: „Ne jenom chlebem bude 
člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (Ma-
touš 4,4) Uděláte dobře, pokud budete každý den trávit čas čet-
bou Bible a rozjímáním nad ní. Pokud budete denně věnovat čas 
tomu, abyste se z ní učili a aplikovali její nádherné pravdy do 
vašeho života, Bůh vám ji pomůže pochopit. Mnozí křesťanští 
vedoucí doporučují, aby křesťané trávili nad Biblí 15 až 30 minut 
každý den. To zvládnete! Může to znamenat vstávat ráno o něco 
dříve nebo zrušit nějakou zbytečnou aktivitu, ale výsledky budou 
stát za to.
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OSNOVA
Výklad Bible
Charakteristika Bible
Jak přistupovat k Bibli
Obrazný jazyk v Bibli
Praktické rady pro studium Bible

CÍLE
1. Vysvětlit, co znamená správně vykládat Písmo.
2. Rozpoznat šest charakteristik Bible.
3. Udělat seznam předpokladů pro užitek z Božího slova.
4. Rozlišit mezi doslovným a obrazným jazykem v Bibli.
5. Zdůraznit praktické tipy pro studium Písma.

Výklad Bible
Cíl 1: Vysvětlit, co to znamená správně vykládat Písmo.

Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou se budete jako 
křesťané učit, je správně vykládat Boží slovo. Apoštol Pavel radí: 
„Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se 
nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“ (2. Ti-
moteovi 2,15) Vstoupit do světa Písma je jako navštívit cizí země. 
Okamžitě najdete nová slova, podivné zvyky a neznámé výrazy 
– jako třeba efy a omery, nalomenou třtinu, doutnající len, bron-
zové umyvadlo a cherubíny. A co to znamená „sedět v bráně“ 
nebo „losovat“?

Kultury lidí v Bibli byly velmi odlišné od té vaší. Můžete chá-
pat výklad Bible jako budování mostů mezi naším moderním svě-
tem a světem Bible. Chcete-li správně vykládat Bibli, musíte si 
klást tři základní otázky:

1) Co text říká?
2) Co znamenal pro lidi, kteří ho četli poprvé?
3) Co dnes znamená pro nás?
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Ve 2. Timoteovi 2,15 řecké slovo přeložené jako „správně 
zvěstovat“ doslova znamená „řezat rovně“. Dovolte mi tuto myš-
lenku ilustrovat dvěma příklady. V biblických dobách potřeboval 
muž při orbě udělat rovnou brázdu. Apoštol Pavel byl výrobcem 
stanů. Stany byly vyráběny ze zvířecích kůží. Aby spojil zvířecí 
kůže, musela být každá kůže uříznuta rovně. Z tohoto důvodu 
Pavel srovnával výklad Písma k rovnému řezu. Vy děláte „rov-
ný řez“ Písmem tím, že spojujete odpovídající verše a myšlenky, 
které spolu souvisejí. Když děláte „rovný řez“, zajistíte, že Písmo 
bude v souladu s Písmem.

Charakteristika Bible
Cíl 2: Rozpoznat šest charakteristik Bible.

Bible je inspirována Bohem (2. Timoteovi 3,16)
V Bibli se Bůh zjevuje lidem. Není to lidský názor o Bohu. 

Bůh se dal poznat tak, že mluvil prostřednictvím biblických auto-
rů, jako byli dávní proroci a Kristovi apoštolové. Přesto si nemys-
lete, že díky tomu, že je Bible stará, je pro nás v jedenadvacátém 
století irelevantní. Stejně jako stále dýcháme stejný vzduch, který 
tady byl po tisíciletí, Boží poselství je stále stejně relevantní.

Bible je ve svých původních rukopisech bez chyby 
(Deuteronomium 32,4)

Bible, kterou máte, je vlastně překladem posvátných spisů od 
mnoha jedinečných lidi, které si Bůh použil ke sdílení svého po-
selství. Můžete věřit historické přesnost Bible. Nepotřebuje žád-
né opravy. Bibličtí překladatelé vynakládají veškeré úsilí, aby se 
ujistili, že jejich překlad je tak blízko originálním rukopisům, jak 
je to jen možné.
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Bible promlouvá s nejvyšší autoritou
Když čtete Bibli, nasloucháte tomu, jak k vám mluví Bůh. Pro-

to je nutné poddat se učení Písma. Bylo řečeno, že ti, kdo odmítají 
autoritu Písma, to nedělají proto, že je Boží slovo plné rozporů. 
Spíše odmítají Bibli, protože je v rozporu s nimi samotnými!

Bible je v jednotě
I přesto, že Bible se skládá z 66 knih napsaných v průběhu 

několika staletí více než 40 lidmi, obsahuje od začátku do kon-
ce jedno základní poselství. Toto poselství je příběhem o Bohu, 
který nastolil mír mezi lidstvem a se sebou samým skrze Ježíše 
Krista. Celé Písmo se týká tohoto jediného tématu.

Bible je jasná
Obtížné části Bible je bez pomoci Ducha svatého a učitelů 

těžké pochopit (Skutky 8,30–31). Ústřední poselství Bible může 
pochopit každý člověk s průměrnou inteligencí. K odemknutí 
smyslu Písma neexistují žádné tajné kódy, takže člověk nemusí 
být profesionální teologem, aby měl užitek ze studia Bible.

Bible je praktická
Bible je praktická – můžete ji použít pro každodenní život. 

Například Kniha Ester není určena pouze k výuce perské historie. 
Vypráví nám o Boží péči a vedení jeho lidu. Pokyny v Bibli vám 
pomohou žít šťastný a produktivní život.

Jak přistupovat k Bibli
Cíl 3: Udělat seznam předpokladů pro užitek z Božího slova.

Doufám, že jste nadšeni učením Božího slova. Zde jsou tři 
předpoklady pro přijímání duchovní potravy z Bible.
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Musíte věřit, že Písmo je Boží slovo
Chcete-li správně pracovat s Písmem, musíte přijmout Bibli 

takovou, jaká je: jako Boží pravdivé slovo, Boží úžasné zjevení 
lidstvu. To vyžaduje víru založenou na faktech. Bible je přesná 
v odkazech na historické osoby, místa a události. Archeologické 
důkazy podporují údaje zaznamenané v Písmu. Veškeré údaje na-
konec ukazují na Ježíše, který žil, zemřel a vstal z mrtvých – jed-
na z nejlépe podporovaných pravd historie. Žádné církevní učení, 
lidská věrouka ani kazatel nemají přednost před Písmem.

Musíte prosit Boha, aby vám dal moudrosti a zjevení
Nevěřícím se Bible může zdát téměř nesrozumitelná. Ovšem 

Božím dětem, které se pilně modlí za porozumění, dává Bůh 
vhled. Všimněte si těchto slov z Bible: „Žádný svévolník se nepo-
učí, ale prozíraví se poučí.“ (Daniel 12,10) Jednoho dne apoštol 
Petr vyjádřil své přesvědčení, že Ježíš Kristus nebyl pouhý smr-
telník, ale Boží Syn. Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone 
Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebe-
sích.“ (Matouš 16,17) Když vám Boží Duch svatý dává moudrost 
pochopit biblickou pravdu, tato úžasná moudrost a síla poselství 
Bible ovlivní váš život.

Musíte dychtivě hledat pravdu Písma
Chcete-li skutečně ocenit hluboké pravdy Písma, musíte je 

dychtivě hledat. Bůh neodměňuje lenost a lhostejnost. Spíše žeh-
ná píli a úsilí, jde-li o hledání jeho. Jsme povoláni k růstu v milos-
ti a poznání Boha. To se odehrává jen tehdy, když jdeme hluboko 
do Bible – Božího slova.
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Obrazný jazyk v Bibli
Cíl 4: Rozlišit mezi doslovným a obrazným jazykem v Bibli.

V každé kultuře a národě lidé používají v komunikaci jak do-
slovné, tak obrazné obraty. Pokud někdo například říká že „padají 
trakaře“ má na mysli, že silně prší. Číňan, který by česky moc 
nerozuměl a slyšel by tento výraz poprvé, by asi nepochopil, že 
jde o obrazné vyjádření. Někdo by musel takovému posluchači 
vysvětlit skutečný význam výrazu.

Podobným způsobem používají lidští pisatelé, které si Bůh 
použil k napsání slov Bible, pro sdělení svého poselství jak do-
slovné, tak obrazné vyjádření. Vezměme si Ježíšův způsob výuky. 
Žil v kultuře, která milovala vyprávění příběhů, takže své posel-
ství často doprovázel příběhy a obrazným vyprávěním. Činil tak 
záměrně, aby silně zapůsobil na srdce posluchačů. Ježíš se při 
kázání nezaměřoval jen na mysl posluchačů, ale i na jejich vůli 
a emoce. Příběhy a obrazná řeč obcházejí mysl a zaměřují se na 
emoce. Emoce zpětně ovlivňují vůli. Filozofické argumenty ne-
jsou tak přesvědčivé jako emotivně silné příběhy. Podívejme se 
na běžné způsoby vyjadřování, které nalézáme v Písmu.

Nadsázka
Slovo nadsázka pro vás může být nové, ale má jednoduchý 

význam. Nadsázka znamená něco přehnat k dosažení určitého 
efektu. Můžete si myslet, že přehánění je formou lži. Nicméně 
přehánění je formou lhaní jen v případě, kdy je jeho záměrem 
oklamat posluchače. Není zavádějící používat nadsázku pro sdě-
lení pravdy.

Ježíš byl mistrem nadsázky. Mluvil o velbloudovi procházejí-
cím uchem jehly a horách vržených do moře. V Matoušovi 23,24 
Ježíš káral farizeje: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblou-
da spolknete!“ Skutečný význam tohoto pokárání je: „Věnujete 
pozornost drobnostem, ale zanedbáváte podstatné věci.“ Dalším 
příkladem je Matouš 5,29: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vy-
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rvi je a odhoď pryč!“ Jde o zjevné přehánění, které ukazuje, že 
je důležité vyhnout se všemu, co způsobuje pád do hříchu. Ježíš 
také řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce 
a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, 
nemůže být mým učedníkem.“ (Lukáš 14,26) Znamená to, že mu-
síme doslova nenávidět naše nejbližší příbuzné? Samozřejmě že 
ne! Ježíš jednoduše zdůraznil, že naše láska k němu musí být na 
prvním místě.

Přirovnání
Přirovnání je jasně vyjádřeným srovnáním mezi dvěma roz-

dílnými věcmi, které uvozuje spojení „jako“. Zde je biblické po-
dobenství: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste 
této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‚‘ a ona 
by vás poslechla.“ (Lukáš 17,6) Přirovnání a podobenství jsou 
si podobné. Je-li přirovnání rozvedeno do příběhu, výsledkem je 
podobenství.

Metafora
Metafora je srovnáním dvou různých věcí, které není jasně 

uvozeno spojkami. Zde je příklad: „Vy jste sůl země; jestliže však 
sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby 
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ (Matouš 5,13)

Přísloví
Přísloví je snadno zapamatovatelná věta, která vyjadřuje dů-

ležitou špetku moudrosti. Takovým příkladem je Matouš 6,21 je: 
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Hádanka
Hádanky jsou nejasné výroky. Marek zaznamenává jednu 

takovou: „Slyšeli jsme ho říkat: ‚Zničím tento uměle vyrobený 
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chrám a ve třech dnech bude stavět další, a to ze strany člověka‘.“ 
(Marek 14,58)

Podobenství
Podobenství je rozšířené přirovnání nebo metafora, například 

„Boží království je jako…“ (následuje příběh nebo podobenství). 
Více než jedna třetina Ježíšových slov zaznamenaných v evange-
liích jsou podobenství. Dalšími příklady jsou podobenství „O mi-
losrdném Samaritánovi“, „O čtyřech typech půdy“ a „O marno-
tratném synovi“.

Dávejte pozor, abyste se příliš nezasekli na detailech podo-
benství. Nepřiřazujte jednotlivým prvkům příběhu jiný význam. 
Podobenství jsou jednoduché příběhy vyprávěné kvůli jednomu 
základnímu bodu a vyvolání reakce posluchačů. Ježíšova podo-
benství nebyla určena k pouhému vyučování, ale k vyvolání ode-
zvy. Pochopit podobenství je jako pochopit vtip. Dvě věci, které 
dělají pro posluchače vtip legračním, jsou narážky na známé sku-
tečnosti a nečekaný obrat v příběhu. Pokud budete věnovat příliš 
velkou pozornost detailům, ztratíte pointu.

V Bibli existuje mnoho dalších druhů literárních žánrů. Stu-
denti Bible se s nimi potřebují seznámit. Jak tedy můžete vědět, 
kdy je třeba vzít něco v Bibli doslova, nebo obrazně? Dobrým 
pravidlem je nejprve si přečíst text doslovně. Pokud nedává smy-
sl, pak je možná text obrazný. V tomto případě se podívejte na 
existující podstatné pravdy. Mějte na paměti, že pro toho, kdo čte 
Písmo poprvé, nemusí být snadné určit rozdíl mezi doslovným 
zněním a některými literárními žánry. Nicméně pečlivost při stu-
diu bude bohatě odměněna během toho, jak poroste vaše pocho-
pení událostí a učení Božího slova.
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Praktické rady pro studium Písma
Cíl 5: Zdůraznit praktické tipy pro studium Písma.

Snažte se poznat Boha
Dejte si za cíl vašeho studia Bible poznat Boha a jeho Syna, 

Ježíše Krista. Nemusíte získávat body za pouhé hluboké znalosti 
o Bibli nebo za čtení po určitou dobu. Cílem je vidět na stránkách 
Bible Ježíše a reagovat na něj.

Buďte otevření novým myšlenkám a konceptům
Přečtěte si Písmo uvolněně. Tím mám na mysli čtení bez pře-

dem daných pevných názorů na to, co Bible říká a znamená. 
Nesnažte se biblické verše natlačit do předem daných představ 
o tom, jaký je Bůh a jak svět funguje. Spolehněte se na vedení 
Duchem svatým a vše zapadne na své místo. Přijměte Boží slovo 
a Duch vám zvýrazní to, co potřebujete pochopit.

Buďte trpěliví
Pokud se zdá, že jsou verše ve vzájemném rozporu, automatic-

ky nepředpokládejte, že problém je součástí Bible a je neřešitel-
ný. Neexistuje žádný důvod k panice či opuštění víry! Je možné, 
že jste toho nepřečetli dost a nedali jste Bibli dost prostoru k tomu 
vidět, jak jeden nebo více veršů zapadají do celku. Vaše pochope-
ní nejasných veršů nemusí být správné.

Například člověk, který ví velmi málo nebo nic o fungování 
auta, se může dívat na motor svého vozu s pocitem velkého ta-
jemství. Nemusí mít vůbec ponětí, jak jeden kus motoru souvisí 
s ostatními. Může to dokonce vypadat, jako by jedna podivná část 
nebyla k ničemu a nic nedělala. Nicméně zkušený automechanik 
chápe, že každý kus motoru byl sestrojen za nějakým účelem. 
Není tam náhodou.

Stejné je to s poezií v Božím slově. Je tam s Božím záměrem. 
Když důvěřujete Božímu Duchu, že vám otevře duchovní oči, po-
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rostete v porozumění. Pokud něco nepochopíte ihned, nebojte se 
to na chvíli odložit stranou. Studium Písma je celoživotní úkolem 
a upřímně řečeno některé věci jsou jasné až po mnoha letech.

Mohlo by vám pomoci vědět, že téměř ve všech případech lze 
tzv. problematické verše, se kterými se setkáte, sladit jejich peč-
livým shromážděním a srovnáním údajů. Není to obvykle pro-
blém ve stylu buď / anebo, ale spíše – obojí je možné. Můžete si 
také koupit knihy od křesťanských odborníků, kteří shromáždili 
a srovnali data a vyřešili tak většinu těchto problémů. Velmi malé 
množství problémů s biblickým textem je výsledkem špatného 
překladu nebo opisu a tyto chyby lze rozpoznat. Nicméně žádný 
z takzvaných problematických veršů nemá v žádném případě vliv 
na křesťanskou nauku (přesvědčení).

Modlete se
Proste Boha za porozumění. Je to důležité proto, že pouhá čet-

ba Písma nestačí. Musíte pochopit, že ho máte poslouchat a jed-
nat ve víře podle něj. Poslušnost a víra uvolní Boží nadpřirozené 
požehnání a ve vašem životě přinese ovoce Ducha. Ježíš slíbil, že 
nám pošle Ducha svatého, který by nás uvedl do veškeré pravdy 
(viz Jan 16,13).

Buďte opatrní
Jako dozrávající křesťané budete vystaveni mnoha zajímavým 

myšlenkám od lidí kolem vás včetně spoluvěřících. Automaticky 
nepřijímejte, když vám lidé sdělí své poslední zjevení z Božího 
slova. Ověřte si to v Bibli sami. Uvidíte, jestli to, co slyšíte, ladí 
s Božím slovem. Hledejte Boha celým svým srdcem, abyste zís-
kali jeho výklad Bible, nikoliv jen výklady někoho jiného.

Také nevěřte určitému výkladu jen proto, že je neobvyklý. 
Je smutné, že někteří křesťané jsou důvěřiví a naivní. Nepracují 
s Božím slovem správně a přitahují je především zvláštní myš-
lenky. Mohou mít dokonce pocit, že čím je myšlenka podivněj-
ší, tím musí být duchovnější. To, že je něco neobvyklého, ještě 
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neznamená, že je to pravda. Ve většině případů bude váš výklad 
biblických veršů dávat logický smysl.

Udržujte čistotu ve svém životě
Ujistěte se, že vaše srdce je před Bohem čisté. Pokud si střá-

dáte v srdci nenávist, pomstu, žárlivost, hořkost, předsudky a zá-
vist, budou tyto věci negativně ovlivňovat vaši schopnost učit se 
z Bible. Hříšné postoje naruší vaše chápání Boha, druhých i sebe 
samých.

Vyhněte se pýše
Postupem času, jak získáte více znalostí o Božím slově a sta-

nete se moudřejší na jeho cestách, si dejte pozor, aby se u vás 
nerozvíjel postoj nadřazenosti. Času od času si přečtěte 1. Korint-
ským 13. Tato kapitola mluví o nadřazenosti lásky v křesťanském 
životě.

Seznamte se s běžnými symboly používanými v Písmu
Některé obyčejné věci jsou v Písmu často používány symbo-

licky kvůli zprostředkovávání duchovní pravdy. Například berá-
nek často představuje Krista, lidské tělo někdy představuje církev, 
moře může odkazovat na pohanské národy. Číslo sedm představu-
je dokonalost nebo dokončení. Číslo dvanáct má zvláštní význam 
– například existovalo dvanáct starověkých izraelských kmenů 
a dvanáct apoštolů vyvolených Kristem.

Dívejte se na kontext
Studovat v kontextu znamená číst verše obklopující daný text. 

Nedovolte, abyste četli samotný verš bez kontextu. Možná si 
dokonce budete chtít přečíst verš v kontextu celé kapitoly nebo 
knihy, ve které se nachází. Zařaďte také Písmo do jeho správné-
ho historického a kulturního prostředí. Zeptejte se sami sebe, jak 
byste reagovali na to, co bylo řečeno, pokud byste v té době žili. 
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Čtení v kontextu má zásadní význam, protože bezohlední lidé 
vymysleli mnoho podivných a nebezpečných falešných doktrín 
prostě proto, že vytrhli jeden verš z kontextu.

Naučte se používat různé překlady Bible
Naštěstí žijeme v době, kdy si můžete koupit různé překlady 

Bible do běžných jazyků. Existuje například mnoho vynikajících 
překladů Bible do angličtiny. Tyto překlady jsou vytvořeny ze 
stejných starověkých rukopisů v řečtině, hebrejštině a aramej-
štině. Jedna verze však může přeložit konkrétní slovo nebo větu 
poněkud odlišně než jiná. Některé překlady jsou velmi doslovné 
a může být poněkud obtížné je číst, zatímco jiné se snaží zpro-
středkovat myšlenky vyjádřené v původních rukopisech namísto 
zcela přesných slov. Při studiu textu Bible porovnávejte dva nebo 
tři spolehlivé překlady Bible, abyste získali úplnější představu 
o tom, co autor říká.

Naučte se rozpoznávat různé druhy biblické literatury
Bible obsahuje historii, poezii, proroctví, podobenství, příslo-

ví a jiné druhy literatury. Druh nebo žánr literatury ovlivňuje to, 
jak byste měli vykládat konkrétní verš. Například byste neměli 
číst poezii doslovně namísto hledání základního smyslu a pravdy. 
Nezacházejte s příslovími jako s proroctvími, kdy budete očeká-
vat jejich doslovné naplnění v každé situaci. Pro ilustraci: Příslo-
ví 22,29 říká: „Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před 
králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými.“ Znamená 
to snad, že každý odborník bude vždy pracovat na vysokém pos-
tu a přijímat pocty od vlivných lidí? Ne nezbytně. Toto přísloví 
učí, že dovednost obecně přináší uznání a povýšení, ale existují 
výjimky. Vysoce kvalifikovanému křesťanovi v muslimské zemi 
může být odepřeno povýšení kvůli jeho věrnosti Ježíši Kristu.
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Závěr
Doufám, že jste si tuto lekci užili a nyní toužíte být celoživot-

ním žákem a studentem Bible. Zde je několik závěrečných myš-
lenek:

Přicházejte k Božímu psanému slovu s otevřeným srdcem.
Nepředpokládejte, že už víte, co Bible říká.
Modlete se za naplnění Boží vůle, nikoli vaší vůle. Pak se Bib-

le stane otevřenými dveřmi pro vaše obecenství s Pánem. Duch 
svatý zasvítí na pravdy, které jste předtím neviděli.

Nezapomeňte, že Bůh zjevuje moudrost a poznání tomu, kdo 
je pokorný a hladoví po pravdě.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Matouš 13,44
Matouš 16,17
Jan 5,39
Jan 6,63
Skutky 17,11
1. Korintským 2,13–14
1. Korintským 10,11
2. Timoteovi 2,15
2. Timoteovi 3,16
1. Petrův 1,20
1. Janův 2,27
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TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Bible
a) má být uctívána.
b) je Boží inspirované slovo.
c) je pouze fikce.

2. Výklad Bible
a) je jako návštěva cizí země.
b) je jako dělání stanů.
c) je jako budování mostu.

3. Když říkáme, že Bible přináší od začátku až do konce 
jedno poselství, máme na mysli,

a) že je inspirovaná.
b) že je bez chyby.
c) že je v jednotě.

4. Křesťanská víra je založená na faktech.
a) Pravda
b) Lež

5. Vyberte výrok, který je nepravdivý.
a) Nadsázka znamená přehánět, něco vytvářet pro určitý 

efekt.
b) Přísloví je památný výrok, který vyjadřuje důležitou špetku 

moudrosti.
c) Metafora je srovnání dvou věcí, uvedené slovy „jako“ nebo 

„podobně“.
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6. Pochopení podobenství je přirovnáno k pochopení
a) vtipu.
b) hluboké teologie.
c) veškerý podrobností o daném podobenství.

7. Je důležité být při studiu Písma trpěliví,
a) protože Bůh vás chce během vašeho studia zmást.
b) protože porozumění Bibli je celoživotní proces.
c) protože obsahuje mnoho záhad, kterým nikdo nerozumí

8. Uveďte dobrý důvod k opatrnosti, pokud přijdete na 
neobvyklý výklad biblických veršů.

a) Neobvyklé interpretace jsou zpravidla nejpřesnější.
b) Neobvyklé interpretace jsou obecně nejduchovnější.
c) Někteří lidé špatně zacházejí s Božím slovem a jsou při-

tahováni zvláštními myšlenkami bez pevných biblických 
základů.

9. Pokud opravdu chcete pochopit Boží slovo,
a) musíte o něm vědět víc než váš pastor.
b) musíte mít srdce svého nebeského Otce.
c) musíte se držet jednoho překladu. 

10. Bible obsahuje
a) různé druhy literatury, které vyžadují individuální způsob 

interpretace.
b) pouze jeden literární žánr.
c) pouze starověkou poezii a historii.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (3.2)
2.c (3.1)
3.c (3.2)
4.a (3.3)
5.c (3.4)
6.a (3.4)
7.b (3.5)
8.c (3.5)
9.b (3.5)
10.a (3.5)

O AUTOROVI LEKCE
Russ Langford sloužil v církvi ve Spojených státech více než 

30 let jako pastor mládeže, pomocník pastora a hlavní pastor. Je 
koordinátorem Global University Online Research Center a Fa-
culty Resource Center. Russ je ženatý a má dvě děti.
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Lekce 4

Rozvíjení vášně pro modlitbu

Vášeň pro modlitbu je nutná pro rozvíjení intimity s Bo-
hem. Na počátku tohoto vyučování musíme konstatovat, 
že praktikování modlitby za účelem přiblížení se k Bohu 

je důležitější než cokoli jiného. Slovo vášeň přichází tam, kde 
existuje touha po Boží blízkosti.

Naše vášeň musí směřovat ke vztahu s Bohem, nikoli směrem 
k náboženskému praktikování modlitby. Vášeň pro modlitbu je 
nazývána vhodnějším pojmem vášeň pro intimitu s Bohem. Co-
koliv menšího nakonec nesprávně povede k tomu, že se budeme 
chlubit tím, jak moc se modlíme.

Je také možné špatně chápat vášeň pro Boha prostřednictvím 
materialismu. Někteří lidé mají větší vášeň pro věci než pro Boha. 
Někteří doufají, že využijí modlitbu jako prostředek k získání ma-
teriálních věcí. Ačkoli nám modlitba určitě pomáhá získat to, co 
potřebujeme, musí naše vášeň nadále směřovat k Bohu. Pokud se 
modlíme pouze za věci, pak to bude všechno, co dostaneme.

Pokud se skutečně modlíme za blízkost Bohu, pak získáme 
intimitu. Intimní vztah s Bohem zdaleka převáží cokoliv jiného, 
co můžeme získat skrze modlitbu.

Tato lekce je o sycení vášně pro modlitbu. Král David kdysi 
řekl: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, 
Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před 
Boží tváří?“ (Žalm 42,2–3) Takový postoj srdce potřebujeme, 
abychom si udrželi nadšení pro modlitbu.
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OSNOVA
Nezbytnost modlitby
Potřeba čistého svědomí
Překážky v modlitbě
Modlitební výmluvy
Nevyslyšené prosby
Slyšení Boha

CÍLE
1. Vysvětlit, proč bychom se měli modlit.
2. Diskutovat o roli vyznávání hříchů pro rozvoj intimity 

s Bohem.
3. Identifikovat rozptýlení, která narušují modlitbu.
4. Uvést běžné výmluvy pro to, že se nemodlíme.
5. Vysvětlit, jak zvládnout to, co vypadá jako nevyslyšená 

modlitba.
6. Diskutovat o roli naslouchání v modlitbě.

Nezbytnost modlitby
Cíl 1: Vysvětlit, proč bychom se měli modlit.

Jestliže je naším hlavním cílem posilování vášně pro modlit-
bu, pak se samozřejmě musíme modlit. Často mají modlitby za 
následek větší touhu modlit se. Nicméně existuje nebezpečí, že 
pokud nebudeme opatrní, modlitba se stane náboženským cvi-
čením. I když nás Pavel nabádá, abychom „se modlili neustále“ 
(1. Tesalonickým 5,17), příčina modliteb je stejně důležitá jako 
modlitba sama o sobě. Když se modlíme zákonicky a věříme, že 
Bůh nás uslyší kvůli tomu, jak moc se modlíme, pak se nebude-
me příliš lišit od farizeů. Ježíše neuchvacovali farizeové, kteří se 
hodně modlili: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se 
s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na 
očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.“ (Matouš 6,5) 
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Proto můžeme konstatovat, že Ježíš neměl zájem o samotný akt 
modlitby, ale spíše o to, co nás k modlitbě motivuje.

Modlitba je o našem vztahu s Bohem. Matouš 6,6 říká: „Když 
se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli 
se k svému Otci, který zůstává skryt.“ Jistě – veřejná modlitba ve 
shromáždění má své místo a je nutná. Nicméně veřejná modliteb-
ní se liší od vašeho osobního modlitebního života. Ten se odehrá-
vá v modlitebním pokojíku, kde důvěrně poznáváme Boha.

Není možné vytvořit smysluplný vztah s někým, s kým trávíme 
čas jen zřídka. Náš vztah s Bohem potřebuje podobnou časovou 
investici. Pokud má náš vztah s Bohem růst, musíme s ním aktiv-
ně komunikovat. Zpočátku může být modlitba dřinou. Nicméně 
jakmile začnou dozrávat plody našeho vztahu s Bohem, modlitba 
se stane zábavnější a produktivnější. To znamená, že modlitba je 
prostředkem zrození skrze intimitu, která se rozvíjí mezi Kristem 
a jeho nevěstou. Boží království roste skrze takové zrození.

Pokud má člověk skutečný zájem o Boží život, pak se musí 
modlit. Bez života se prostě chováme nábožensky. V náboženství 
není žádný život, jde pouze o vnější formu. Modlitba je dechem 
života, který potřebujeme.

Potřeba čistého svědomí
Cíl 2: Diskutovat o roli vyznávání hříchů pro rozvoj intimity 

s Bohem.

Jedním z předpokladů pro zdravý modlitební život je pochope-
ní našeho postavení před Bohem. Židům 4,16 povzbuzuje: „Při-
stupme tedy směle k trůnu milosti.“ Když se člověk znovu narodí, 
tak se rozvíjí jeho důvěra k Bohu. Tato důvěra nevychází z aro-
gance, ale z čistého svědomí před Bohem. Čisté svědomí vyplývá 
ze správného vztahu s Bohem, který začíná vyznáním hříchů.

V naší rozvíjející se intimitě s Bohem je rozhodující vyznání. 
Král David napsal: „Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj 
hřích mám před sebou stále.“ (Žalm 51,6) Naše srdce je naše „ni-
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tro“, nebo naše „nejvnitřnější bytí“. Sledování toho, co vstupu-
je do našeho srdce, nám pomáhá udržovat si čisté svědomí před 
Bohem. První Timoteovi 1,19 nás dále povzbuzuje, abychom se 
drželi pevně naší víry v Krista a udrželi naše svědomí čisté. Bo-
hužel někteří lidé ztroskotali ve své víře tím, že úmyslně porušili 
své svědomí.

Když se modlíme, tak je obvyklé, že nejdříve trávíme čas ve 
vyznávání hříchů. Přirozeně chápeme, že před procvičováním 
naší víry je třeba očistit naše svědomí před naším Pánem. Vy-
znání hříchů je klíčem k víře a čistému svědomí. Bůh svědomí 
očišťuje.

Překážky v modlitbě
Cíl 3: Identifikovat rozptýlení, která narušují modlitbu.

Pýcha 
Pýcha je tím, co nás často odvádí od modlitby. Král David na-

psal: „Svévolník ve zpupném hněvu říká: Bůh nic nevypátrá, Bůh 
tu není.“ (Žalm 10,4) Pyšný člověk nemá čas na Boha, a někdy 
dokonce modlitbou opovrhuje.

Modlitba se soustřeďuje na Boha, není sobecká. Ze své pod-
staty je modlitba otázkou ptaní, hledání a klepání. Modlitba nás 
pokořuje. Když při modlitbě klekáme, abychom hledali Boží po-
moc a směřování, pokořujeme se tak v jeho přítomnosti. Také na 
něj spoléháme jako na zdroj života. Celé toto jednání je v rozporu 
s lidskou pýchou. Z tohoto důvodu pyšní lidé nemohou zažívat 
intimitu s Bohem, dokud mu nepoddají svou vůli.

Netrpělivost
Další překážkou v modlitbě je netrpělivost při čekání na Boží 

odpověď. Ti, kdo nehledají trpělivě, mohou vnímat modlitbu jako 
neúčinnou. Mnozí, kdo nechápou moc modlitby nebo Boží nača-
sování, věří, že je nutné „něco“ podniknout, aby se něco stalo. 
Jednou jsem slyšel kazatele požádat svůj sbor, aby se modlil za 
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konkrétní politickou otázku, která se měla projednávat v Kon-
gresu, jež by v případě schválení přinesla duchovní zkázu. Jed-
na z členek sboru mu řekla: „Já vím, že nás žádáš, abychom se 
modlili, ale jsem akční člověk – musím něco dělat. Co bych ještě 
mohla udělat?“ Snažil se jí vysvětlit, co by Bůh mohl udělat, po-
kud by se jeho lid modlil upřímně – mohly by být změněny i zá-
kony. Ta žena úžasně nepochopila důležitost Božího lidu, který 
se sklání v Boží přítomnosti, a toho, co všechno může udělat pro 
změnu jakékoliv situace.

Druhá Paralipomenon 7,14 uvádí: „Jestliže se můj lid, který 
se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat 
mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, 
odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ Modlitba je 
jednou z nejúčinnějších věcí, které mohou věřící dělat. Ve skuteč-
nosti nemůžeme dělat nic efektivně, pokud jsme se nemodlili.

Modlitební výmluvy
Cíl 4: Uvést běžné výmluvy proč se nemodlíme.

Tři z nejčastějších výmluv, které lidé uvádějí jako příčinu toho, 
že nerozvíjejí intimitu s Bohem prostřednictvím modlitby, jsou, 
že jsou příliš unavení, aby se modlili, příliš zaneprázdnění a ne-
mají pocit, že se modlí. Každou z těchto výmluv prozkoumáme.

Příliš unavení, než abychom se modlili
Už jste někdy usnuli během modlitby? Je celkem běžné usnout 

během modlitby, do určité míry díky povaze modlitby. Modlitba 
je rozhovorem s Bohem a mnozí lidé se rádi modlí potichu. Na 
tiché modlitbě není vůbec nic špatného. Židům 4,12 nám ve sku-
tečnosti říká, že Bůh zná myšlenky a záměry našeho srdce. Bůh 
tedy může vyslyšet tichou modlitbu stejně jako hlasitou. Nicméně 
když se modlíme tiše, máme tendenci se toulat v myšlenkách. 
Toulající se myšlenky obvykle skončí jako sny.
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Existuje několik věcí, které můžeme udělat, abychom zůstali 
během modliteb bdělí. Můžeme dát Bohu nejlepší čas dne. Nejlep-
ší čas dne je ta denní doba, kdy jsme nejefektivnější. Každý není 
efektivní ve stejnou denní dobu. Někteří jsou noční typy a jiní 
jsou ranní typy. Ranní typy si běžně myslí, že modlitba v dopo-
ledních hodinách je nejduchovnější dobou dne. Ovšem i ten, kdo 
se modlí v odpoledních hodinách, by mohl mít efektivní duchov-
ní čas. Každý si musí najít svůj vlastní nejlepší čas dne a použít 
jeho část k modlitbě.

V Písmu se lidé modlili v různou denní i noční dobu. Skutky 
3,1 zaznamenávají, že „Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu 
k odpolední modlitbě“. Král David se často modlil v noci „Vstá-
vám o půlnoci, abych ti vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy.“ 
(Žalm 119,62) V knize Přísloví čteme: „Já miluji ty, kdo milují 
mne, a ti kdo mě za úsvitu hledají, mne naleznou.“ (Přísloví 8,17) 
V Písmu není denní doba modlitby zásadním problémem.

Proto se modlete tehdy, kdy můžete zůstat soustředění a bdělí. 
Pokud potřebujete, modlete se nahlas. Někteří považují za nutné 
při modlitbě chodit kvůli soustředění. Pokud se během modliteb 
unavíte, jděte se napít vody a pak se vraťte k modlitbě. Tyto návr-
hy nebo některé z nich vám pomohou trávit kvalitní čas hledáním 
Boha.

Příliš zaneprázdněni na to, abychom se modlili
Být přemoženi životem až k bodu, kdy se cítíme příliš zane-

prázdněni, než abychom dělali něco navíc, není neobvyklý pocit. 
Německý církevní reformátor Martin Luther byl známý tím, že 
ve dnech, kdy měl příliš práce, strávil další hodinu v modlitbě, 
aby to všechno zvládl. Absence modliteb je známkou toho, že 
jsme dospěli k názoru, že (spíše než Bůh) jsme řešením našich 
problémů my sami.

U Matouše 21,13, Ježíš řekl: „Můj dům bude zván domem 
modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ V tomto prohlá-
šení učinil Ježíš z modlitby prvořadou záležitost. Ježíš také uči-
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nil modlitbu prioritou svého života. Neměli bychom se spokojit 
s ničím menším. Nikdy nepochopíme význam modlitby, dokud 
se nám nestane prioritou. Jediným způsobem, jak překonat myš-
lenku, že jsme příliš zaneprázdněni, než abychom se modlili, je 
vnímat modlitbu jako jedinou možnost našeho růstu do stavu, ve 
kterém nás Bůh chce mít.

Zákon setby a sklizně platí i pro čas. Často slyšíme o této zá-
sadě ve vztahu k našim financím. Není neobvyklé slyšet učení 
o tom, jak Bůh požehná a znásobí to, co mu dáváme. Totéž platí 
o čase. Pokud máme v diáři jen deset minut a rozhodneme se je 
dát každý den Bohu na modlitby, brzy zjistíme, že na něj máme 
dvacet, třicet nebo čtyřicet minut. Bůh rozmnoží, cokoliv mu 
dáme.

Nemáme pocit, že bychom se modlili
Jednou z mylných představ o modlitbě je ta, že by mělo vždy 

jít o euforický zážitek za zpěvu andělů a vznášení na oblacích. 
Bylo by skvělé, kdybychom byli pokaždé přemoženi Boží pří-
tomnosti, když jsme v modlitebním pokojíku. Skutečnost je však 
taková, že většina modlitebního života představuje prostou po-
slušnost Bohu a obyčejnou dřinu. Ježíš to pověděl lépe, když řekl 
učedníkům: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 
Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Matouš 26,41) Ježíš se 
modlil v Getsemanské zahradě a když se vrátil ke svým učed-
níkům, tak je uviděl, že spíše spí, než se modlí. Jejich těla byla 
slabá; nechtěli se modlit.

To samé platí i pro nás. Proto se musíme kvůli rozvíjení in-
timity s Bohem ukáznit, abychom se modlili. Máme se modlit 
proto, že nás k tomu Písmo vybízí. Ježíš to řeší v Lukášovi 18,1: 
„Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se 
modlit a neochabovat.“ Ježíš zde učí, že modlitba má být aktem 
vůle stejně jako odezva na pobídku Ducha.

Nemůžeme s modlitbami čekat na ty správné pocity, jinak se 
nebudeme modlit nikdy. Modlitba je duchovní disciplínou. Dis-
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ciplína vyžaduje úsilí a odhodlání. Musíme se v nitru rozhodnout 
trávit čas v modlitbě. Teprve pak uvidíme přínos modlitby.

Nevyslyšené prosby
Cíl 5: Vysvětlit, jak zvládnout to, co vypadá jako nevyslyšená 

modlitba

Už jste se někdy ptali sami sebe, proč se modlíte za stejnou věc, 
za kterou už jste se modlili mnohokrát předtím? Prorok Abakuk 
měl stejné dilema. Byl tehdy prorokem a Božím hlasem pro lidi. 
Přesto se zdálo, že nemůže na svou modlitbu dostat odpověď. 
Abakuk ve verši 1,2 křičí: „Jak dlouho již volám o pomoc, Hos-
podine, a ty neslyšíš?“

Apoštol Pavel se také ocitl v situaci, kdy nedostal od Boha 
odpověď. Poslechněte si jeho slova z 2. Korintským 12,7–9: „Byl 
mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se 
nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho 
zbavil, ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v sla-
bosti se projeví má síla.‘ “ Pavel se třikrát modlil ohledně ostnu 
ve svém těle, aniž by dostal odpověď. Pavel rozhodně nepostrá-
dal víru. Byl to velký muž víry.

Pavlova zkušenost nás učí, že musíme být vždy v pozici víry. 
Dokonce i tehdy, když nevidíme odpověď v předpokládaném ča-
sovém horizontu, musíme nadále věřit. Příliš často si myslíme, že 
víra je něco, co přinese okamžitou odpověď. Pokaždé se nejedná 
o tento případ. Abychom i nadále věřili v Boží odpověď uprostřed 
velkého protivenství, potřebujeme víru. Je zřejmé, že Bůh dělal 
v Pavlově životě něco, co bylo větší než Pavlovo chápání Boha. 
Bůh byl omezen v tom, co mohl Pavlovi zjevit. Pavel však na-
místo zápolení s nevyslyšenou modlitbou zaujal pozici pokory. 
Pokorný člověk je spokojený s jakoukoliv Boží odpovědí.

Když kvůli nevyslyšení modliteb pochybujeme o Bohu, před-
pokládáme, že víme všechno a že pro Boha neexistuje absolutně 
žádný důvod nevyslyšet naše prosby. Je zřejmé, že my nevíme 
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všechno, ale Bůh ano. Proto potřebujeme být pokorní, když čeká-
me na odpověď na modlitbu. Jakubův 4,6 říká: „Bůh se staví proti 
pyšným, ale pokorným dává milost.“

Slyšení Boha
Cíl 6: Diskutovat o roli naslouchání v modlitbě.

V každém vztahu je potřeba dávat a brát. Naše modlitební 
životy často představují spíše braní než dávání. Často prosíme 
Boha, aby odpověděl na naše modlitby a naplňoval naše potřeby 
bez nejmenšího pomyšlení na to, co by Bůh chtěl povědět nám. 
Naslouchání během našich modliteb je více než jen dáváním šan-
ce Bohu promluvit. Vyrovnává to vztah, což na oplátku vztah pro-
hlubuje.

Je pro nás velmi důležité, abychom se naučili během modli-
teb dávat Pánu dostatek příležitostí s námi mluvit. Někteří lidé 
se jdou modlit se seznamem věcí, které od Boha chtějí. Když se 
modlí, blábolí o svém seznamu a pak ukončí modlitbu, aniž by si 
dali čas na naslouchání Bohu. Dovedete si představit manželství 
s někým, kdo pořád mluví? Co kdyby vás váš partner slyšel jen 
tehdy, když něco chce? Nebude to trvat moc dlouho a budete se 
cítit zneužíváni. Mnozí křesťané jsou také vinni z pokusu zneu-
žívání Boha.

Žalm 46,11 nám radí: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu 
vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“ Pokyn „dost už“ 
lze v tomto verši přeložit jako „přestaňte usilovat“. Jsou chvíle, 
kdy nám Bůh říká, abychom zpomalili a přestali se namáhat. Mu-
síme přestat usilovat!

Farizeové si mysleli, že Bůh je vyslyší díky „množství slov“ 
(Matouš 6,7). Někteří lidé dnes také blábolí, a dokonce dávají 
Bohu pokyny, jak řešit problémy. Takový nepřetržitý proud slov 
během modlitby je často dokladem nevíry. Jsou chvíle, kdy musí-
me přestat mluvit a jednoduše musíme naslouchat Bohu. Dokud 
se nepřestaneme snažit, nemůžeme slyšet Boží hlas. Bůh k nám 
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mluví, ale často se to děje prostřednictvím jeho tichého, slabého 
hlasu.

Prorok Eliáš se tuto lekci naučil. Byl velmi nadšený pro Pána 
a měl pocit, že on jediný následuje Boha. Bůh zavolal na Eliáše 
a řekl: „ ‚Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.‘ A hle, Hos-
podin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr roze-
rvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po 
větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po ze-
mětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas 
tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, 
vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně.“ (1. Královská 19,10–
13)

Chceme-li mít vyvážený modlitební život, musíme si během 
každé modlitby udělat chvíli, aby Bůh mluvil k našim srdcím. 
Jistě není nic špatného na přinášení našich žádostí a proseb Bohu. 
Také není nic špatného na zklidnění našich srdcí během modlitby. 
Často během svých modliteb otevírám Boží slovo a čtu si ho. Bůh 
skrze své slovo mluví. Jeho tichý hlas má obrovský dopad na naše 
životy.

Závěr
Rozvíjení vášně pro modlitbu by mělo být jednou z prio-

rit našeho života. Pro náš vztah s Bohem není nic důležitějšího 
než schopnost s ním komunikovat. Musíme však vědomě rozví-
jet zdravý modlitební život. Existují tři zásadní kroky v rozvo-
ji osobního modlitebního života: stanovení časového horizontu, 
pravidelného času pro modlitbu a upřednostnění modlitby.

Nastavení časového horizontu 
Pro rozvíjení modlitebního života je důležité stanovit si mini-

mální dobu, kterou chcete věnovat modlitbě. Cíle nám poskytují 
možnost jich dosáhnout. Bez časového horizontu je běžné, že se 
velmi brzy přestaneme modlit.
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Stanovení pravidelného času pro modlitbu
Neschopnost stanovit si čas pro modlitbu může snadno dovolit 

dalším oblastem našeho života, aby nám bránily se modlit. Mod-
litba by měla být plánována stejně, jako plánujeme všechny další 
důležité aktivity.

Upřednostnění modlitby
Pokud modlitba není prioritou našich životů, nikdy se z ní ne-

stane hluboký zvyk. Času s Bohem musíme dát nejvyšší prioritu. 
Ježíš nás učí, že v Božím domě má modlitba přednost před vším 
ostatním (Matouš 21,13).

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Žalm 10,4
Žalm 42,1–2
Žalm 46,10
Matouš 6,6
Matouš 21,13
Matouš 26,41
Židům 4,16
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TEST

Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-
dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Vášeň pro modlitbu se přesněji nazývá
a) vášní pro získání materiálního bohatství.
b) vášní pro intimitu s Bohem.
c) vášní pro práci pro Boha.

2. Modlitba je záležitostí
a) našeho vztahu s Bohem.
b) našeho postavení před Bohem
c) našeho poddání Bohu.

3. Když jsme opatrní a hlídáme si, co vstupuje do 
našeho srdce, budeme si udržovat čisté svědomí před 
Bohem tím, že mu dovolíme

a) odstranit náš hřích, abychom už nikdy nechybovali.
b) často kontrolovat naše srdce.
c) odejmout od nás jeho ochranný val.

4. Jistota, že můžeme přistupovat k Bohu,
a) je produktem lidské arogance.
b) je nemožný cíl.
c) nastává při znovuzrození.

5. Vztah mezi pýchou a modlitbou je následující:
a) pýcha je velikou pomocí při modlitbě.
b) pyšní lidé se rádi modlí.
c) pýcha nás zásadním způsobem odvádí od modliteb.
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6. Lidé, kteří nechápou moc modlitby, nebo Božího 
načasování, věří,

a) že je třeba něco udělat, pokud chtějí způsobit změnu.
b) že modlitba je k ničemu, protože co se má stát, stane se.
c) že než Bůh odpoví, musíme dát prostor emocím a plakat.

7. Mezi nejčastější výmluvy pro nerozvíjení intimity 
s Bohem skrze modlitbu

a) jsou únava, zaneprázdněnost a pocit, že se nemodlíme.
b) jsou lenost, zaneprázdněnost a pocit, že nejsme vedeni 

k modlitbě.
c) jsou únava, nevolnost a nedostatek touhy.

8. Když se neustále dohadujeme s Bohem kvůli vyslý-
chání modliteb,

a) děláme mu radost.
b) předpokládáme, že všechno víme.
c) procvičujeme svou autoritu v modlitbě.

9. Při čekání na odpověď na modlitbu musíme zaujmout 
postoj

a) paniky.
b) arogance.
c) pokory.

10. Naslouchání během našeho času modliteb je něčím 
víc, než jen dávat Bohu možnost promluvit. Je to

a) vyrovnávání vztahu.
b) nucení Boha, aby nás slyšel.
c) pochopení naší vůle pro Boha.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nesprávně, 

můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází, v odkazu v závor-
kách.

1.b (4.1)
2.a (4.1)
3.b (4.2)
4.c (4.2)
5.c (4.3)
6.a (4.3)
7.a (4.4)
8.b (4.5)
9.c (4.5)
10.a (4.6)

O AUTOROVI LEKCE
Ron Auch sloužil od roku 1999 jako hlavní pastor Domu mod-

liteb v Assembly of God, který založil v Kenoshe ve státě Wis-
consin. Před tím cestoval na národní i mezinárodní úrovni se služ-
bou Pray-Tell kterou založil v roce 1981. Ron je autorem mnoha 
knih o modlitbě a také konferenčním řečníkem.
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LEKCE 5

Používání a rozvíjení víry

Slovo víra je používáno mezi křesťany mnoha různými 
způsoby. Často říkáme, že někdo má silnou víru nebo že 
někdo přišel k víře. V této lekci budeme zkoumat základní 

prvky víry, co je to víra, proč je tak důležitá a jak ji používat. Po-
chopení víry v Boha může vést k úžasným věcem!

OSNOVA
Pochopení víry
Víra a křesťan
Růst víry
Zkoušení víry
Boží zaslíbení

CÍLE
1. Definovat víru.
2. Ukázat význam víry pro úspěšný křesťanský život.
3. Diskutovat o tom, jak roste víra.
4. Shrnout, jak bude prověřována křesťanova víra.
5. Určit zaslíbení víry z Božího slova.
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Pochopení víry
Cíl 1: Definovat víru.

Víra je jedním z nejdůležitějších témat křesťanství. Je součás-
tí téměř všeho, co děláme, a určuje všechno, kým jsme. Avšak 
co přesně je víra? Židům 11,1 podává následující definici: „Věřit 
Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist 
tím, co nevidíme.“ Tato definice ukazuje, že víra je jistotou a pře-
svědčením. Víra se vynoří z našeho nitra, když věříme v něco, co 
je nad rámec našich pěti smyslů – v něco, co není vidět nebo co 
nelze vnímat.

Podle této definice není víra nic neobvyklého. Víra je velmi 
běžná. Téměř každý okamžik každého dne lidé vkládají svou víru 
do různých věcí. Když řidič automobilu rychle přijíždí k rušné 
křižovatce, má víru ve své brzdy v naději, že když šlápne na pe-
dál, auto zpomalí. Když si člověk sedne na židli, spoléhá na její 
nohy a je si jistý, že jsou dostatečně pevné, aby udržely jeho váhu. 
Když si koupíme hamburger a jíme ho, projevujeme víru v toho, 
kdo maso připravoval, a věříme, že v něm není jed nebo chorobo-
plodné zárodky.

Z těchto příkladů vidíme, že víra je tak dobrá jako předmět 
víry. Víra musí na něčem stát a má hodnotu pouze v případě, že 
důvěřujeme něčemu, co je hodno důvěry. Například řidič automo-
bilu může mít velmi silnou víru ve své brzdy. Ovšem pokud brzdy 
selžou, jeho víra je k ničemu.

Víra má moc pouze tehdy, když je vložena do něčeho, co je 
pravdivé. To platí jak pro světskou, tak pro náboženskou víru. 
V 1. Korintským 15,17 Pavel píše: „Nebyl-li však Kristus vzkří-
šen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších.“ Nezáleží na 
tom, kolik víry v něco máme. V případě, že „něco“ není hodno 
naší víry, bude naše víra v tento objekt naprosto bezcenná. Pouze 
potřebujeme dostatek víry, která by nás přivedla k bodu důvěry 
a činu. Avšak objekt naší víry musí být spolehlivý a pravý!

Každý tedy má víru. Skutečným problémem však je, zda jsme 
svou víru vložili na správné místo. Bible je jasná v tom, že naše 
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křesťanská víra musí být postavena na Bohu. Jen Bůh je hoden 
naší víry. Ježíš řekl: „Mějte víru v Boha.“ (Marek 11, 22) V Pří-
sloví 3,5–6 je uvedeno: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na 
svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, 
on sám napřímí tvé stezky.“

Víra a křesťan
Cíl 2: Ukázat význam víry pro úspěšný křesťanský život.

Proč je víra v Boha tak důležitá? Písmo uvádí mnoho důvodů:

Víra je nezbytná pro spásu
Křesťanský život začíná vírou. Abychom se stali jedněmi z Bo-

žích dětí, musíme mít naději a přesvědčení, že Bůh existuje, že 
Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, že nám odpouš-
tí a působí naše znovuzrození. Žádnou z těchto věcí nemůžeme 
spatřit. Ničeho z toho nemůže být dosaženo naším úsilím. Pavel 
píše: „Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je 
to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ 
(Efezským 2,8–9)

Když přišla za Ježíšem prostitutka a láskyplně mu umyla nohy, 
náboženští lidé byli zděšeni (Lukáš 7,39). Avšak skrze svou víru 
našla přijetí a odpuštění. „Ježíš řekl té ženě: ‚Tvá víra tě zachrá-
nila, jdi v pokoji!‘ “ (Lukáš 7,50)

Naše srdce jsou očišťována vírou
Podobně jako u prostitutky v sedmé kapitole Lukáše je srdce 

každého člověka znečištěno hříchem. Kvůli tomuto hříchu jsou 
lidé vinni a odděleni od Boha. Zatímco se někteří snaží očistit 
prostřednictvím náboženských skutků, Písmo říká, že jsme očiš-
těni skrze víru v Boha, nikoliv vlastním úsilím. Pavel to vyjadřuje 
slovy: „A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal 
jim Ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi 
námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.“ (Skutky 15,8–9) 
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Tento apoštol později napsal: „Kdo se nevykazuje skutky, ale věří 
v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra 
počítá za spravedlnost.“ (Římanům 4,5) Naše víra v očistnou moc 
Kristovy krve odstraňuje z našich srdcí hřích a vinu. S těmito čis-
tými srdci můžeme nyní uctívat a mít společenství s Bohem.

Jsme ospravedlněni z víry
„Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem 

skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou 
získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, 
že dosáhneme slávy Boží.“ (Římanům 5,1–2) Když jsme vložili 
svou víru v našeho Pána Ježíše Krista, už nečelíme Božímu sou-
du. Díky tomu, co pro nás Ježíš udělal na kříži, byla cena za naše 
hříchy zaplacena jednou provždy (1. Petrův 3,18). Už nejsme od-
souzeni (Římanům 8,1)!

Jde o úplný kontrast vůči tomu, jak s námi jedná svět. Svět nás 
neustále posuzuje podle toho, co máme, co děláme a jak vypa-
dáme. Ovšem jakmile jsme vložili svou víru v Krista, jsme zcela 
přijati Bohem díky tomu, že za nás prolil svou krev. To je dobrý 
důvod, abychom Boha chválili a děkovali mu.

Víra je nezbytná pro život v poslušnosti
Židům 11 vyjmenovává mnoho hrdinů Starého zákona: Ábel, 

Enoch, Noé, Sára, Jákob, Josef a Mojžíš. Jak se jim podařilo do-
sáhnout tak neuvěřitelných věcí pro Boha? Udělali to všechno 
„vírou“. Měli jistotu naděje a přesvědčení o věcech, které ještě 
nemohli vidět, a tak poslechli Boží povolání a změnili historii.

Také jsme schopni vytvářet nový odkaz v Božím království. 
Když věříme v Boha a důvěřujeme mu, moc a přítomnost Ducha 
svatého v nás nám pomáhá dokázat velké věci (Ezechiel 36,27). 
Bez Krista „nemůžete dělat nic“ (Jan 15,5), ale všechno je možné 
skrze Krista, který nás posiluje (Filipským 4,13). To je možná 
jedno z nejdůležitějších poznání v našem růstu a službě v Pánu: 
K tomu, abychom byli mocně použiti Bohem, potřebujeme pouze 
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víru v jeho schopnost jednat skrze nás. Všichni hrdinové uvedení 
v listu Židům byli obyčejní lidé… ale vírou byli ochotni dovolit 
Bohu, aby skrze ně dělal velké věci.

Odvaha pochází z víry
„Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma 

v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme přece z víry, ne z toho, 
co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma 
u Pána.“ (2. Korintským 5,6–8) Pavel zde ukazuje klíč k odváž-
nému životu: žít vírou, ne viděním. Odvaha je vůle udělat něco 
navzdory nebezpečným okolnostem. Může jít o nebezpečí týka-
jící se našeho zdraví, bohatství, pověsti či bezpečí. Budeme-li 
žít podle toho, co vidíme, budeme se průběžně přesouvat zpátky 
do „bezpečné zóny“ vlastní ochrany. Vložením naší víry v Boha 
můžeme žít nad rámec toho, co vidíme, věřit v Boha a ne v naši 
situaci.

Odvaha skrze víru však uznává, že Bůh může rozhodnout, že 
nás neochrání před každým nebezpečím. Když se je král Nebúka-
dnesar snažil přimět Šadraka, Méšaka a Abed-nega, aby uctívali 
falešné bohy a zlaté modly, vidíme u nich velkou odvahu (viz 
Daniel 3). Jak tito mladí muži odpověděli? „Nebúkadnesare, nám 
není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctívá-
me, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých 
rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé 
bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, 
se nepokloníme.“ (Daniel 3,16–18)

Tito muži byli ochotni raději čelit smrti než ohrozit svou 
víru. Měli víru na to, že Bůh je schopen je vysvobodit. Byli však 
ochotni poslouchat Boha, i kdyby je nevysvobodil. Bůh tyto tři 
muže ochránil, ale v některých situacích to nedělá. Poslušná víra 
v Krista může vést ke smrti nebo mučednictví. Počínaje Štěpá-
nem (viz Skutky 7,57–60) až do současnosti Bůh běžně dovolil, 
aby byli věřící pro svou víru zabiti. V těchto dobách nám naše 
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víra v Boha a naději v nebi dává odvahu se postavit jakémukoli 
ohrožení, i když nás to bude stát život.

Bez víry není možné zalíbit se Bohu
Pisatel listu Židům shrnul význam víry těmito slovy: „Bez 

víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, 
musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ 
(Židům 11,6) Je zřejmé, že Bůh si nelibuje v tom, když žijeme 
své životy ve spoléhání na sebe. Stvořil nás pro intimní a závislý 
vztah se sebou prostřednictvím života víry v sebe. Nic jiného se 
Bohu nelíbí.

Toto je pouze částečný seznam toho, proč je víra tak důležitá. 
Víra není jen součástí křesťanského života, ale je jeho základem. 
Vírou začíná náš vztah s Kristem, vírou rosteme v intimitě s ním 
a víra je klíčem ke skutečnému pokoji a smyslu v tomto životě 
i nad jeho rámec.

Růst víry
Cíl 3: Diskutovat o tom, jak roste víra.

Naše víra v Boha roste posilováním naší důvěry v něho. Aby 
se tak stalo, naše přesvědčení o Bohu musí být pravdivé a přesné 
a musí vycházet z Písma. Jakmile jsou naše pravdivá přesvěd-
čení o Bohu pevná, musíme se rozhodnout jednat podle těchto 
přesvědčení, i když nám viditelné okolnosti nebo vnitřní pocity 
říkají, abychom jednali jinak.

A. W. Tozer napsal: „Tou nejdůležitější pravdou o nás je to, co 
přichází do naší mysli, když přemýšlíme o Bohu.“ (1961, s. 1) To 
platí zejména ve vztahu k víře. Když jsme se rozhodli vložit svou 
víru v Boha, je důležité, abychom měli solidní znalosti o tom, 
kdo je Bůh a jak jedná. Prostřednictvím Bible slyšíme o Božích 
úžasných a mocných vlastnostech. Víra v tyto pravdy nám dává 
jistotu důvěřovat Bohu z celého srdce.
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Níže jsou uvedeny mocné základní pravdy o Bohu, které způ-
sobují, aby naše víra byla silná:

Bůh je
I když Boha nikdo neviděl (Jan 1,18), existují důkazy jeho 

existence všude kolem nás. „Jeho věčnou moc a božství, které 
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé pře-
mýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Římanům 1,20)

Víra v základní skutečnost, že Bůh existuje, je výchozím bo-
dem celé víry. Tato víra otevírá dveře k realitě duchovní oblas-
ti a začíná rozvíjet víru. Je těžké mít víru, když jsou naše fakta 
chabá. Mnoho vlivných křesťanů – včetně C. S. Lewise a Joshe 
McDowella – muselo být přesvědčeno o skutečnostech Boží 
existence dříve, než byli ochotni v něj vložit svou víru. Studium 
skutečností, které stojí za křesťanskou vírou, se nazývá apologe-
tika. Pokud zápasíte s vírou, protože si nejste jisti skutečnostmi, 
stanovte si jako svou prioritu získat odpovědi, které potřebujete, 
abyste se přesvědčili důkazech, které stojí za vaší vírou.

Bůh miluje
Jan 3,16 bývá citován zpaměti častěji než kterékoliv jiné pasá-

že Písma: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednoroze-
ného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný.“ Pochopení Boží lásky je nezbytné pro vztah s ním, který 
buduje víru.

Boží láska k nám se nepodobá žádnému jinému druhu lásky. 
Boží láska je bezpodmínečná. To znamená, že jeho láska není 
založena na tom, co děláme, ale na tom, kým je. Láska, kterou 
zažíváme ve světě, je často založena na našich výkonech. Lidská 
láska má podmínky, které říkají: „Budu tě milovat, když…“ Boží 
láska nemá žádné podmínky. On nás miluje, protože on je láska. 
Nevybral si nás pouze proto, aby nás miloval; Bible říká, že on je 
láska (1. Janův 4,8).
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Přijetí jeho lásky nám dává ochotu ho poslouchat. Boží doko-
nalá láska zahání strach (1. Janův 4,18) a díky tomu víme, že on 
sám je naším nejlepším zájmem. Stejně jako roste naše důvěra 
v pravdu Boží lásky, tak roste i naše víra.

Bůh se stará
Víra v Boží zajištění mocně buduje víru. V západním světě 

jsme učeni víře v naše hmotné statky. To je pošetilá víra, protože 
o své pozemské majetky můžeme přijít v jediném okamžiku. Je-
žíš nám přikazuje, abychom měli víru v Boží zajištění:

„Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? 
Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš ne-
beský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte přede-
vším jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své 
starosti. Každý den má dost na svém trápení.“ (Matouš 6,31–34)

Bůh poskytuje to, o čem ví, že potřebujeme, a ne nutně to, co 
chceme. Když o nás nepečuje způsobem, jakým chceme, musíme 
vložit svou víru v jeho lásku a dobrotu. Nemusí nám dát to, co 
si myslíme, že potřebujeme, ale vždy poskytuje okolnosti, které 
potřebujeme k rozvíjení naší víry.

Bůh to má pod kontrolou
Víra v Boha roste tehdy, když si uvědomíme, že Bůh má všech-

no pod kontrolou. Bůh zná všechno (1. Janův 3, 20), má veš-
kerou moc (Jeremjáš 32,17–18.26–27) a je všudypřítomný (Je-
remjáš 23,23–24). Izajáš 45,5–12 nám přikazuje mít víru v Boží 
dobrotu, lásku a moc, i když se kolem nás dějí špatné věci. Cho-
zení ve víře nám dává úžasný pokoj uprostřed problémů. Klíčem 
k naší víře je tedy věrnost Bohu! V Bibli je jeho věrnost popsána 
následovně:

Věčný (Žalm 119,90)
Pevný (Žalm 89,2)
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Neměnný (Žalm 89,33)
Veliký (Pláč 3,23)
Nekonečný (Žalm 36,5)
Jedinečný (Žalm 89,9)

Když chodíme vírou, přirozeně přichází modlitba a uctívání. 
Pavel nás nabádá:

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše 
mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žád-
nou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládej-
te své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4,4–7)

Bůh je ve vás
Zatímco musíme věřit v Boha a Krista, musíme také mít víru 

ve skutečnost, že Kristus je v nás. Pavel píše: „Jsem ukřižován 
spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, 
který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne za-
miloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí: 
Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by 
Kristova smrt zbytečná.“ (Galatským 2,20–21)

Naše víra v Boha se vyvíjí mílovými kroky, pokud si uvědo-
míme, že Kristus žije v nás. Když jsme dali svůj život Kristu, byli 
jsme skutečně „znovuzrozeni“. Je to jak velké tajemství, tak moc-
ná pravda: my už nežijeme. Kristus žije v nás. Náš život je nyní 
jeho životem a on chce žít svůj život skrze nás. Proto musíme „žít 
ve víře v Syna Božího“. Tím, že věříme v jeho přítomnost v nás, 
se vzdáváme svého života pro něj a umožňujeme mu žít skrze 
nás, okamžik za okamžikem.

Nejen že je Kristus v nás, ale i my jsme v něm! Koloským 
3,1–4 uvádí: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co 
je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, 
a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu 
s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy 
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se s ním ukážete v slávě.“ V této pasáži je opět odhalena povaha 
víry. Naše mysl by neměla být zaměřena na pozemské věci, ale na 
Boha a neuvěřitelné pravdy, které nyní nemůžeme vidět. Zemřeli 
jsme a byli znovuzrozeni. Kristus žije v nás a my žijeme v něm!

Prosba o větší víru
Jednoho dne se kolem Ježíše a Jeho učedníků shromáždil vel-

ký dav. Muž přivedl svého syna ke Kristu v naději, že ho uzdraví. 
Muž vykřikl: „ ‚Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám.‘ Ježíš 
mu řekl: ‚Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.‘ Chlap-
cův otec rychle vykřikl: ‚Věřím, pomoz mé nedověře!‘ “ (Ma-
rek 9,22–23) Ten otec volal k Ježíši, žádal ho, aby překonal jeho 
nevíru. A Ježíš mu odpověděl tím, že jeho syna uzdravil.

Většina lidí se může ztotožnit s modlitbou onoho otce. I když 
mají víru, mohou zároveň zápasit s pochybnostmi. Když si uvě-
domíte, že máte nedostatek víry, proste Boha, aby vám pomohl. 
Vzhledem k tomu, že žije ve vás, dá vám víru, abyste ho poslou-
chali za všech okolností.

V jednom případě, kdy apoštolové prosili Pána, aby jim přidal 
víru, Ježíš odpověděl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, 
řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ 
a ona by vás poslechla.“ (Lukáš 17,6) Bůh může rozvinout i to 
nejmenší množství víry. Vložte svou víru v Boha a uvidíte, jak se 
ve vašem životě naplňuje jeho vůle.

Víra na základě zkušeností
První kroky víry jsou často nejtěžší, protože máme málo před-

chozích zkušeností s Bohem. Jak rostou naše znalosti a zkušenos-
ti, naše víra se rozvíjí prostřednictvím nové naděje a silnějšího 
přesvědčení o Boží věrnosti.

Na chvíli přemýšlejme o zkušenosti Roba Grahama, pastora 
z Black Hills v Jižní Dakotě. Ten se rozhodl opustit svůj rostou-
cí sbor a založit nový poblíž San Antonia v Texasu. Začínal bez 
platu a bez členů, v oblasti, kde nebyly žádné domy. Proč nemohl 
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zůstat na svém bezpečném místě v Dakotě, kde měl stálý příjem 
a fungující službu? Za prvé silně cítil Boží volání. Za druhé si 
tím prošel už předtím. Celkem čtyřikrát v životě Rob jednal ve 
víře, opouštěl bezpečné pozice, aby začal něco nového a nejisté-
ho. Tato cesta nikdy nebyla snadná, a to i v této situaci, kdy věděl, 
že zakládání sboru může selhat. Avšak Roba dřívější zkušenosti 
s Bohem přesvědčily o Boží věrnosti. Teď ví, že ho Bůh miluje, 
a stará se o něj. Tyto zkušenosti zvětšily Robovu víru v Boha.

Přemýšlení o tom, co Bůh už udělal v našich životech, často 
usnadňuje krok do neviditelné budoucnosti. Římanům 8,28 slibu-
je: „Všecko napomáhá k dobrému těm, kteří ho milují.“ V mnoha 
případech však toto dobro nemůžeme vidět. Je to zejména v těch 
okamžicích, kdy musíme prosit o víru, abychom i nadále chodili 
ve víře. Toto dobro jednoho dne uvidíme. Dnes možná budeme 
muset požádat o víru přemáhající okolnosti.

Zkušenosti s Bohem nám pomáhá pochopit, jak Bůh jedná. 
Každá nová situace vyžaduje nový krok víry. To byl případ, kdy 
Pavel napsal novému sboru v Tesalonice: „Musíme za vás, bratří, 
stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste 
a vzájemná láska všech vás je stále větší.“ (2. Tesalonickým 1,3)

Víra roste prostřednictvím Božího slova
Apoštol Pavel píše: „Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování 

z pověření Kristova.“ (Římanům 10,17) Jak mocný verš! Jak jste 
četli v předchozích lekcích, Bible je mocným nástrojem, který 
nám Bůh svěřil. Když budeme studovat jeho zaslíbení, jeho vlast-
nosti, jeho skutky, jeho vůli a jeho plán, bude to posilovat vaší 
víru. Nezanedbávejte tento životně důležitý aspekt křesťanského 
života.
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Zkoušení víry
Cíl 4: Shrnout, jak bude prověřována víra křesťana.

Víra každého křesťana bude prověřována! Jakubův 1,2–4 říká: 
„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí roz-
ličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, po-
vede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste 
byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“

I když je pravda, že každý žije z víry v něco, křesťané jsou po-
voláni k životu z víry v Boha. Skutečná zkouška naší víry v Boha 
přichází tehdy, když ostatní věci nebo lidé, na které spoléháme, 
přátelé, rodina, finance, majetek, pověst, služba a schopnosti jsou 
ohroženy nebo o ně přijdeme. Prověřování je nevyhnutelné! Pří-
sloví 17,3 říká: „Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však pro-
zkoumává Hospodin.“

Zkoušky ukáží, čemu ve vztahu k Bohu opravdu věříme. Vaše 
opravdové přesvědčení neodhalí vaše teologie (čemu podle svých 
slov věříte). Vaše víra se ukáže prostřednictvím vašeho života 
(toho, co děláte). Jakubův 2,17 říká, že „i víra, není-li spojena se 
skutky, je sama o sobě mrtvá“. Co se rozhodnete udělat během 
těchto zkoušek, ukáže, čemu skutečně věříte. Zkoušky víry při-
jdou buď z vlastní vůle, nedobrovolně nebo na smrtelné posteli.

Z vlastní vůle
Každý den máte možnost žít vírou, věřit raději Bohu než tomu, 

co vidíte. Můžete se rozhodnout dát více peněz na charitu a být 
závislejší na Bohu, aby naplňoval vaše potřeby. Můžete se roz-
hodnout přerušit nějaký vztah na základě přesvědčení, že Bůh 
bude zajišťovat vaše citové potřeby lásky. Možnosti jsou neko-
nečné. Duch svatý a Boží slovo vás povedou ve vašem životě víry 
namísto spoléhání na viditelné věci.
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Nedobrovolně
Někdy nemáte na výběr. Můžete přijít o svou práci, partnera, 

nebo vážně onemocnět. V takové době jste nuceni věřit, proto-
že jinak byste mohli znovu upadnout do stresu, strachu a hněvu. 
Kromě toho Bůh vám někdy odebere věci, na které spoléháte, aby 
tak posílil vaší víru a svobodu v něm.

Jakubův 1,2–4 říká, že tyto zkoušky vedou k vytrvalosti, která 
má za následek naší dokonalost a celistvost, kdy nám nic nechybí. 
Konečný výsledek je úžasný. Zkouška je sama sobě často velmi 
bolestivá a obtížná.

Na smrtelné posteli
Vrcholná víra přijde tehdy, až budeme umírat. Tehdy budeme 

muset věřit Bohu se vším, co máme, a se vším, čím jsme. Mnozí 
lidé umírají ve strachu. Ovšem křesťané, kteří měli víru v Boha 
posílenou jeho slovem, modlitbami a zkušenostmi, budou moci 
přistupovat ke smrti s nadějí a důvěrou.

Boží zaslíbení
Cíl 5: 
Určit zaslíbení víry z Božího slova

Skrze víru mohou být ty nejcennější touhy naše. Níže je uve-
den částečný seznam Božích zaslíbení týkajících se víry v něj:

Víra přináší moudrost (Jakubův 1,5).• 
Víra vede k odpuštění hříchů (Skutky 10,43).• 
Víra umožňuje přístup k Bohu (Efezským 3,12).• 
Víra přináší klid a odpočinek (Římanům 5,1).• 
Víra přináší duchovní světlo (Jan 12,36, 46).• 
Víra hory přenáší (Matouš 17,20).• 
Víra těší Boha (Židům 11,6).• 
Víra osvobozuje od duchovní smrti (Jan 11,25–26).• 
Víra způsobuje poslušnost (Matouš 24,45). • 
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Víra chrání před zlem (Efezským 6,16; 1. Tesalonic-• 
kým 5,8).
Víra způsobuje, že jsme přijati Bohem (Jan 1,12).• 
Víra nám přináší Boží dědictví (Skutky 26,18).• 
Víra vede k duchovnímu životu (Jan 20,31).• 
Víra osvobozuje od soudu (Jan 3,18; Skutky 13,39).• 

Závěr
Víra v Boha je pro křesťanský život nezbytná. Rozvíjí se pro-

střednictvím pravdy, modlitby a zkušeností. Zkoušky naší víry 
jsou normální a měli bychom s nimi počítat. Dávají nám vytrva-
lost a celistvost. Skrze víru v Boha můžeme dokázat úžasné věci 
– ne díky nám, ale díky Boží věrnosti.

Odkazy
Tozer, A. W. 1961. The Knowledge of the Holy. New York: 

HarperCollins.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Přísloví 3,5
Římanům 5,1
Římanům 10,17
Židům 11,1, 6
Jakub 1,5
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TEST

Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-
dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Podle knihy Židům je víra
a) něco, co může mít jen znovuzrozený věřící.
b) jistota a přesvědčení.
c) pocit moci a pokoje.

2. Pokud má někdo víru v něco, co je slabé nebo faleš-
né,

a) je taková víra bezcenná.
b) víra všechno spraví.
c) síla víry vynahradí slabost toho, na co spoléháme.

3. Křesťanům je přikázáno, aby věřili
a) pouze Bohu.
b) pouze Bohu a sami sobě.
c) Bohu, sami sobě a dalším věcem.

4. Která z následujících odpovědí není výsledkem víry 
v Boha?

a) Očištění srdce.
b) Zaslíbení, že budeme mít jen málo potíží.
c) Posílení naší odvahy.

5. Římanům 8,1 říká, že díky víře v Ježíše Krista
a) bude naše osobní úsilí o svatost úspěšné.
b) už nejsme odsouzeni.
c) jsme stále pod zákonem hříchu a smrti.
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6. „Hrdinové víry“ v Židům 11 dělali úžasné věci díky 
tomu,

a) že věřili v sebe.
b) že věřili v sebe navzájem.
c) že věřili Bohu.

7. Příběh Šadraka, Méšaka a Abed-nega nás učí,
a) že máme poslouchat, i když si nejsme jisti, že Bůh nás 

ochrání.
b) že pokud budeme poslouchat Boha, nic nám neublíží.
c) že máme-li víru, náš život bude zachován ve všech situa-

cích.

8. Víra v Boha roste díky všemu,
a) kromě poznání pravdy o Božím charakteru.
b) kromě prohloubení našich talentů a dovedností.
c) kromě modlitby.

9. Boží slovo učí, že víra
a) není pro zbožný život nutná.
b) přináší klid a odpočinek.
c) nás neosvobozuje od Božího soudu.

10. Bůh zkouší naši víru,
a) aby nás potrestal za neposlušnost.
b) aby rozvíjel naší vytrvalost a učinil nás dokonalými.
c) aby prověřil naši sílu.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (5.1)
2.a (5.1)
3.a (5.1)
4.b (5.2)
5.b (5.2)
6.c (5.2)
7.a (5.2)
8.b (5.3)
9.b (5.5)
10.b (5.4)

O AUTOROVI LEKCE
Todd Hillard je autorem a spisovatelem na volné noze z Black 

Hills v Jižní Dakotě. Má 17 let zkušeností pastorační služby na 
plný úvazek. Byl po dobu 3 let misionářem v Turecku. Se svou 
ženou mají pět dětí.
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Lekce 6

Církev – váš nový duchovní domov

Jasonova první zkušenost s církví byla v malé skupině. Lidé 
z církve vůči němu byli přátelští a láskyplní, i když se nechoval 
tak „dobře“ jako oni. Ovšem on se rozhodl církev vyzkoušet, pro-
tože tam chodili jeho noví přátelé. Poté, co byl několikrát v círk-
vi, dal Jason svůj život Kristu.

Předtím byly smyslem Jasonova života práce a víkendové pit-
ky. Nyní chodí na církevní shromáždění, pomáhal někomu polo-
žit střechu, stal se aktivní v pastoraci mládeže a objevil rostoucí 
touhu být v církvi. Jeho zapojení v církvi mu pomohlo růst v jeho 
novém vztahu s Kristem. Během jednoho roku Jason prožil, že ho 
Bůh volá na plný úvazek do služby, takže vstoupil do učednické-
ho vztahu se svým pastorem.

Jak jsem ilustroval prostřednictvím Jasonova života, jednou 
z nejdůležitějších věcí pro všechny nové křesťany je zapojit se do 
místní církve. Církev je víc než jen budova, kde se konají každý 
týden bohoslužby. Je centrem vašeho nového duchovního života 
a místem, kde můžete najít lidi s podobným zaměřením na Boží 
věci. Proto vám zapojení do církve může pomoci několika různý-
mi způsoby. Za prvé vám to dává příležitost k uctívání Boha spo-
lu s těmi, kteří také byli znovuzrozeni. Za druhé najdete lidi, na 
které se můžete obrátit, když potřebujete pomoc. Za třetí budete 
nacházet velké povzbuzení a nové poznatky o Bohu.

Být součástí církve však neznamená jen něco přijímat. Je to 
zároveň šance dávat. Můžete přispět k práci církve tím, že na-
bídnete své schopnosti, službu a nápady. Církev je víc než jen 
místem, kam chodíte. Je to místo, kam můžete patřit.
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Neexistuje žádná náhražka za věrnost místní církvi. I když se 
můžete dozvědět o Bohu prostřednictvím televizních a rozhlaso-
vých programů, je téměř nemožné stát se osobně zapojenými skr-
ze takto vzdálenou službou. Samostatné studium a čtení Bible je 
důležité, ale je také důležité, abyste byli obklopeni dalšími Boží-
mi lidmi, kteří vám mohou nabídnout povzbuzení, radu a pomoc. 
To je hodnota, která patří do místní církve.

OSNOVA
Co je církev?
Vaše role v církvi
Role církevních vedoucích
Biblické ilustrace církve

CÍLE
1. Definovat, co je církev
2. Vyhodnotit svou roli v poslání církve.
3. Zdůraznit odpovědnosti vedoucích v církvi.
4. Popsat způsoby, kterými je církev popsána v Písmu.

Co je církev?
Cíl 1: Definovat, co je církev

Termín církev je používán mnoha různými způsoby. Někdy se 
používá pro budovy: „Dnes jdu do církve.“ Jindy se podobně po-
užívá k popisu místní skupiny věřících: „Dnešní bohoslužba (cír-
kev) byla velmi dobrá.“ Je to používáno jako odkaz na všechny 
církve, např.: „úkolem církve je evangelizovat svět.“

Slovo „církev“ pochází z řeckého slova ekklésia, které prostě 
znamená „shromáždění“. Jako Boží lid jsme byli povoláni ze svě-
ta a odděleni pro Boha. Jsme jeho ekklésia neboli shromáždění 
lidí na zemi. To znamená, že církev vůbec není budovou ani mís-
tem. Původní význam slova neodkazuje na budovu, kde se věřící 
scházejí, ale přímo na věřící. Církev není budova, ale lidé.
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Přemýšlejte o tom takhle: v případě, že církevní budova sho-
ří, existuje stále církev? Samozřejmě! Protože to, co je důležité, 
není místo. Skutečnost, že existují Boží lidé, kteří byli povoláni 
ze světa Otcovým hlasem a kteří zareagovali tím, že se společně 
scházejí ke společnému účelu, je to, co z nich dělá církev. Od 
chvíle, kdy jste přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele, když 
jste se zřekli hříšných věcí na světě, jste se stali součástí Boží 
církve na zemi. Nyní jste povoláni. Opravdu patříte do církve!

Proč chodit do církve
Beth chodila do církve, kdy se jí zachtělo. Někdy ráno, zvláště 

pokud předtím pracovala pozdě do noci, prostě nedokázala vstát 
z postele. Říkala si, že by bylo dobré, kdyby se modlila a četla si 
Bibli. Nakonec se ani nemodlila, ani si nečetla Bibli a do církve 
nechodila moc často. Když jí zavolali lidé z církve nebo se u ní 
zastavili, byla v rozpacích, že tak dlouho nechodí do církve. Na-
konec se jim začala vyhýbat. To, co začalo jako občasný zlozvyk 
nejít do církve, se stalo zvykem a zvyk se nakonec stal životním 
stylem. Mnoho křesťanů chápe chození do církve jako něco voli-
telného, ne jako nezbytnou součást svého duchovního života.

Pro všechny křesťany je velmi důležité, aby byli věrní místní 
církvi a věrně se podíleli na její činnosti. Židům 10,25 nabádá: 
„Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve 
zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den 
Kristův.“ Společným setkáváním se můžeme navzájem podporo-
vat, abychom pevně stáli ve víře, a to zejména v těchto posled-
ních dnech. Ježíš nám dal příklad tím, že pravidelně navštěvoval 
bohoslužby. V evangeliích často vidíme Ježíše jít do synagógy 
(židovské modlitebny), aby se podělil o pravdy o Bohu. Když byl 
ještě chlapec, rodiče ho našli v chrámu. Lukáš 2,46 nám říká: „Po 
třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá 
a dává jim otázky.“ I jako dvanáctileté dítě Ježíš chápal význam 
přítomnosti v Božím domě.
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Další příklady toho, že Ježíš chodil na bohoslužby, se nachá-
zejí u Matouše 12,9; 13,54 a Marka 1,21 a 3,1. Existuje také celá 
řada záznamů o Ježíši, jak chodil uctívat do jeruzalémského chrá-
mu. Setkání za účelem uctívání byla pravidelnou součástí Ježíšo-
va duchovního života. Dělal to, aby nám šel příkladem. Dokonce 
i poté, co Ježíš vstal z mrtvých a vrátil se do nebe, se první křes-
ťané i nadále pravidelně setkávali k uctívání Boha. Skutky 2,46 
to zaznamenávají: „Každého dne svorně pobývali v chrámu.“ 
Příklad prvních křesťanů je dalším důvodem, proč bychom měli 
věrně chodit do církve.

Protože Bible nám to přikazuje, Ježíš nám v tom dal příklad 
a apoštolové pochopili význam chození do církve, je pro nás 
velmi důležité, abychom se setkávali za účelem uctívání Boha. 
Osobní chvíle uctívání jsou důležité, ale nikdy nemohou nahradit 
uctívání s lidmi stejné víry.

Co se děje v církvi?
Na svých cestách jsem navštívil mnoho církví s různým stylem 

uctívání. Církve v Nikaragui jsou v některých ohledech odlišné 
od církví ve Spojených státech a ještě odlišnější od církví v Evro-
pě nebo v Africe. Na celém světě ale mají všechny církve některé 
věci společné. Kniha Skutků, která popisuje, jak po Ježíšově ná-
vratu do nebe vznikla církev, uvádí některé základní formy uctí-
vání, které by měly být patřit do všech církví.

Skutky 2,42 nám říkají, že učedníci „vytrvale poslouchali uče-
ní apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“. Tento verš uvá-
dí čtyři prvky – vyučování, společenství, Večeři Páně a modlitbu 
–, které by měly být součástí církve. Učení apoštolů pocházelo 
z Božího slova. Dnes to v církvi probíhá formou kázání, kdy pas-
tor nebo jiný člen církve stojí, vysvětluje části Bible a povzbuzuje 
věřící k aplikaci těchto veršů v jejich životě.

Společenství je praxe setkávání s ostatními členy církve. Ně-
které církve plánují setkání pro své členy, aby se spolu setkávali 
během oběda nebo jiných činností. To se často děje neformálně, 
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když se členové církve vzájemně poznávají prostřednictvím se-
tkání v domácnostech. Ba co víc společenství je hlubokou péčí 
o ostatní křesťany, která se rozvíjí sdílením Boží lásky.

Někteří křesťané se vyhýbají sociálnímu aspektu církve, pro-
tože si myslí, že to není duchovní. Avšak Bible neodděluje naše 
duchovní blaho od našich sociálních potřeb. Potřebujeme trávit 
čas s jinými křesťany, což někdy znamená sedět s nimi u večeře 
nebo hrát nějaké hry. To je součástí Božího záměru pro církev.

„Lámání chleba“ odkazuje na Večeři Páně. Ovšem odkazuje 
také na obecné uctívání Boha. Uctívání je aktem spojení našeho 
ducha s Božím Duchem svatým. Často to děláme prostřednictvím 
zpěvu chval nebo přijímáním Večeře Páně. Dávání darů Bohu je 
další forma uctívání, která se praktikuje ve většině církví.

Modlitba nebo mluvení s Bohem není jen soukromá záleži-
tost. Prvotní církev měla modlitební shromáždění, kdy se věřící 
setkávali v domácnostech nebo v centru dění a společně mluvili 
s Bohem. Modlitba je také důležitou součástí našich bohoslužeb. 
Když se sejdeme, nemluvíme jenom spolu. Mluvíme také s Bo-
hem.

I když každá církev může vykonávat tyto čtyři prvky odlišně, 
důležité je, že členové církve mají šanci slyšet vyučování z Boží-
ho slova, trávit čas vzájemným sbližováním, uctívat Pána a udělat 
si čas na to, aby s ním mluvili. Pokud chodíte do církve, očeká-
vejte, že se tyto věci budou dít.

Vaše role v církvi
Cíl 2: Vyhodnotit vaši roli v poslání církve.

Společné setkání církve je něco víc než jen požehnání pro čle-
ny církve. Bůh nikdy neplánoval, že církev bude místem jen pro 
křesťany. Posláním církve je zasáhnout ztracený svět a říct lidem 
o Boží lásce. Matouš 28,18–20, který se někdy nazývá „Velké 
poslání“, je hlavním mandátem pro evangelizaci a učednictví:
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„Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi 
i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku.‘ “ (Matouš 28,18–20)

Ježíš přikazuje učedníkům dělat čtyři věci. Za prvé máme jít. 
Nemůžeme sedět v církvi a čekat na Kristův návrat. Jsme sou-
částí tohoto světa, abychom šli ven a našli lidi, kteří se potřebují 
dozvědět o Ježíši Kristu a seznámit je s ním. Moje místní církev 
například pravidelně chodí do komunity pár kilometrů od naší 
budovy. Rozdáváme potraviny, hrajeme hudbu, zajišťujeme pro-
gram pro děti a sdílíme s nimi příběhy o tom, co pro nás Bůh 
udělal. To je jen další způsob, jak sdílet dobrou zprávu o Ježíši 
Kristu v konkrétní komunitě.

Za druhé jsme povoláni činit učedníky. Učedník je učedníkem 
Ježíše. Každý křesťan by se také měl snažit dělat učedníky z dal-
ších lidí. Být učedníkem znamená víc než jen požádat Ježíše, aby 
byl součástí našeho osobního života. Jedná se o dlouhodobý zá-
vazek pomáhat druhým na jejich duchovní cestě. Všichni bychom 
měli mít lidi, kteří nám pomáhají přiblížit ke Kristu, a všichni 
bychom měli pomáhat jiným lidem přiblížit se ke Kristu. Vzpo-
mínáte si na Jasona, kterého jsem vám představil na začátku této 
kapitoly? On je příkladem učedníka. Jeho oddanost Kristu a služ-
bě pomohla dalším mladým lidem na jejich duchovní cestě. Tak 
jak rostl v Kristu, pomáhal růst i jim.

Ve 2. Timoteovi 2,2, apoštol Pavel říká svému spolupracovní-
kovi Timoteovi: „Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř 
to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“ Učednictví 
znamená být trénován, abychom mohli trénovat ostatní.

Kromě činění učedníků jsme také povoláni křtít. Křest vodou 
je praxí místní církve. Jedná se o veřejné prohlášení, že se daná 
osoba rozhodla dát svůj život úplně Kristu. Každý křesťan by 
měl být pokřtěn ve vodě co nejdříve poté, co odevzdá svůj život 
Pánu.
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Nakonec jsme povoláni učit lidi poslouchat Kristovy příkazy. 
Děláme to nejen prostřednictvím našich slov, ale i našeho pří-
kladu. Musíme být příklady toho, co znamená poslouchat Krista. 
Proto je posláním církve zasáhnout ztracené, dělat z nich učední-
ky a křtít je. I to je posláním členů církve. Bůh může využít vaše 
schopnosti, aby pomohl církvi naplnit své poslání na zemi.

Role církevních vedoucích
Cíl 2: Zdůraznit odpovědnosti vedoucích v církvi.

Vzhledem k tomu, že posláním církve je zasáhnout ztracené, 
všichni křesťané by měli být služebníky ve smyslu osobní evan-
gelizace a učednictví. Nicméně v církvi jsou vedoucí, kteří mají 
odpovědnost za organizaci práce a pomoc s motivováním lidí, aby 
naplnili svou misi. Nejviditelnějším vedoucím v církvi je pastor.

Pastoři
Titul pastor pochází z řeckého slova, které znamená „pastýř“. 

Podobně jako pastýři se pastoři mají postarat o Boží stádo. První 
Petrův 5,2 říká pastorům: „Starejte se jako pastýři o Boží stádce 
u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké 
zištnosti, ale s horlivou ochotou.“ V dalších biblických pasážích, 
jsou pastoři označováni jako starší (1. Timoteovi 5,17; Titovi 1,5; 
Jakubův 5,14; 1. Petrův 5,1). Pastoři nebo starší mají mnoho po-
vinností:

1) vedení a dohled nad církví
2) péče o duchovní potřeby církve
3) modlitby za nemocné a potřebné
4) poradenství
5) být příkladem
6) kázat a vyučovat.
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Cílem je sdílet Boží slovo natolik jasně, aby ho lidé mohli apli-
kovat do svých životů.

Naše odpovědnost vůči pastorům nebo starším je také dána 
v Písmu. Židům 13,17 nám říká: „Poslouchejte ty, kteří vás ve-
dou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za 
vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by 
vám nebylo na prospěch.“ Bible nás také vede k tomu, abychom 
se modlili za představitele církve a podporovali je vším možným 
způsobem.

Diakoni
Kromě pastorů jsou dalšími hlavními vedoucími v církvi di-

akoni. Skutky 6,3 zaznamenávají první využití diakonů v círk-
vi. Diakoni obvykle dohlížejí na různé provozní aspekty církve 
s cílem poskytnout čas pastorům, aby se zaměřili na duchovní 
vedení. Bible je jasná v tom, že diakoni musejí být lidé nejvyšší 
integrity a musejí mít jasný přehled o biblických pravdách. Jejich 
životy musí hodny úcty (1. Timoteovi 3,8–13).

Biblické ilustrace církve
Cíl 4: Popsat způsoby, kterými je církev popsána v Písmu.

Církev jako lidské tělo
Bible popisuje církev několika různými způsoby. Jedním z běž-

ných popisů církve je, že funguje jako lidské tělo. Bible popisuje 
církev jako „tělo Kristovo“ (1. Korintským 12,27). Jiné texty Pís-
ma odkazují ke Kristu jako hlavě těla, církve (viz Efezským 1,23; 
4,15 a Koloským 1,18).

Doslovně vzato, hlava vede a řídí tělo. Lidské tělo nedělá nic 
bez souhlasu hlavy. Dokonce i srdeční tep a dýchání jsou řízeny 
hlavou. Podobně Kristus jako hlava církve vede a řídí církev. Cír-
kev by neměla dělat nic bez Kristova svolení a vedení.

Existuje řada dalších znaků, kterými se církev podobá lidské-
mu tělu. První Korintským 12,12 říká: „Tak jako tělo je jedno, ale 
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má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich 
mnoho, tak je to i s Kristem.“ Jako členové Kristova těla máme 
všichni různé funkce a schopnosti. Avšak potřebujeme se navzá-
jem, abychom fungovali efektivně.

Selhání spolupráce ohrozí naši Bohem danou misi. Z tohoto 
důvodu Pavel napomíná: „…aby v těle nedošlo k roztržce, ale 
aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spo-
lu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují 
spolu s ním.“ (1. Korintským 12,25–26) Každý člen těla Kristova 
musí dělat svou část k udržení moci tohoto vztahu a plnit Boží 
poslání.

Církev jako nevěsta
Bible také popisuje církev jako Kristovu pravou nevěstu (2. Ko-

rintským 11,2; Efezským 5,26–27; Zjevení 19,7). Pavel pozname-
nal: „Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, 
těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy 
mají být ve všem podřízeny svým mužům.“ (Efezským 5,23–24) 
Písmo naznačuje, že manželský vztah mezi mužem a ženou má 
odrážet Kristův vztah k církvi. Z tohoto důvodu má být manžel 
hlavou rodiny, stejně jako je Kristus hlavou církve.

To neznamená, že by měli manželé panovat nad svými man-
želkami. Místo toho platí: „Muži, milujte své ženy, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ (Efezským 5,25) 
Kristus obětoval pro svou církev vše. Stejná obětující se láska by 
měla být vidět v manželských vztazích. Pokud manželé milují 
své manželky tak, jako Kristus miluje církev, pak by mělo být pro 
ženy snadné se této lásce poddat.

Církev jako rodina
Další ilustrací církve je rodina. Církev by měla být prostředím, 

kam lidé patří, kde se stýkají a pracují společně v lásce a pokoji. 
Pavel nabádá: „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježí-
še Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztrž-
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ky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ 
(1. Korintským 1,10) Může být obtížné žít v církvi bez rozdělení, 
ale pokud jsme poddáni Duchu Božímu, on to umožňuje.

Základem naší jednoty je vzájemná láska. První Janův 3,11 
říká „abychom se navzájem milovali“. To znamená, že se musí-
me naučit vycházet s ostatními členy církve. Musíme se za sebe 
modlit, starat se o sebe a být ochotni se pro sebe navzájem oběto-
vat. Nemůžeme to s druhými vzdát nebo být vůči nim negativní. 
Jan 13,35 trvá na tom, že svět pozná, že jsme učedníky Ježíše, 
podle naší vzájemné lásky. Musíme se navzájem milovat tak, jako 
Kristus miluje nás.

Tato láska zahrnuje vzájemné odpuštění. Efezským 4,32 říká: 
„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzá-
jem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Vzhledem k tomu, že Bůh 
odpustil nám, je naší povinností odpouštět všechno druhým. To 
znamená, že musíme překonat urážky a navzájem si prokázat mi-
lost. Neměli bychom si zaznamenávat, jak často nám lidé ublížili, 
ale měli bychom se vzdát svých práv v zájmu zachování pokoje 
v Boží rodině.

Nakonec Boží rodina by měla být velkorysá. „A tak dokud je 
čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny 
víry.“ (Galatským 6,10) Musíme hledat způsoby, jak pomoci ji-
ným lidem, sdílet se s nimi a požehnat je. Musíme myslet nejprve 
na druhé, ne na sebe. To je jádrem toho, co to znamená být Boží 
rodinou – církví.

Závěr
Příslušnost k církvi znamená mnohem víc než týdenní dochá-

zení na kázání. Být součástí církve vyžaduje spolupráci s dalšími 
věřícími k naplnění Božího poslání na zemi. Pokud nepatříte do 
místní církve, začněte tento týden tím, že najdete místo, kde se 
můžete věrně zapojit a přispět svým obdarováním. Pokud již pa-
tříte do církve, zvažte, zda nabízíte sami sebe a své schopnosti 
církvi, tak jak Bůh chce. Proste Boha, aby vám ukázal, do čeho 
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byste měli být zapojeni. Když to uděláte, zjistíte, že se váš vztah 
s Ježíšem Kristem prohlubuje.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Matouš 28,19–20
Skutky 2,42
1. Korintským 12,12
Galatským 6,10
Efezským 4,32
1. Timoteovi 2,1
Židům 10,25
Židům 13,17
1. Janova 3,11

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Slovo „církev“ pochází z řeckého slova, které zna-
mená

a) shromáždění.
b) Boží dům.
c) skupinu věřících.

2. Který postoj je správný ohledně chození do církve?
a) Chození do církve je zbytečné, protože všichni věřící pů-

jdou do nebe.
b) Věřící by měli chtít chodit do církve, aby se přiblížili 

k Bohu.
c) Chození do církve je zapotřebí, abychom se dostali do 

nebe.
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3. Jaký byl Ježíšův postoj k účasti na bohoslužbách?
a) Ježíš jen zřídka navštěvoval bohoslužby, protože věděl, že 

jsou k ničemu.
b) Ježíš se pravidelně účastnil bohoslužeb, aby nám byl příkla-

dem.
c) Ježíš řekl, že pokud nebudeme chodit do církve, tak se ne-

dostaneme do nebe.

4. Která kniha Bible popisuje zvyky a bohoslužebné 
zvyky první církve?

a) Skutky
b) Matouš
c) Zjevení

5. Kterou z následujících věcí Bible nezmiňuje, že by se 
dělala při všech bohoslužbách církve?

a) Konzumace jídla
b) Kázání
c) Modlitba

6. Co je hlavním posláním církve?
a) Zasáhnout ztracené, křtít je a činit z nich učedníky.
b) Potěšit členy vytvořením příjemné rodinné atmosféry.
c) Pravidelně se scházet, abychom se navzájem povzbuzovali, 

abychom zůstali věrní Kristu.

7. Pro jaké vedoucí v církvi je použito slovo „pastýř“?
a) Diakon
b) Starší
c) Pastor
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8. Kdo je hlavou církve?
a) Starší
b) Ježíš
c) Pastor

9. V Písmu není církev zobrazena
a) jako nevěsta
b) jako manžel
c) jako tělo

10. Jak bude svět vědět, že jsme Ježíšovi učedníci?
a) Protože chodíme do církve.
b) Prostřednictvím našich dobrých skutků.
c) Podle naší vzájemné lásky.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (6.1)
2.b (6.1)
3.b (6.1)
4.a (6.1)
5.a (6.1)
6.a (6.2)
7.c (6.3)
8.b (6.4)
9.b (6.4)
10.c (6.4)
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Lekce 7

Podstata uctívání

Termín uctívání se vzpírá jednoduché, vše vystihující de-
finici. Zatímco někteří omezují uctívání na písně v církvi 
v neděli ráno, uctívání daleko přesahuje tuto část církevní-

ho programu. Arthur Rouner (1968) píše:
„V životě křesťanské církve není v žádném době nic důleži-

tějšího než život jejích členů v uctívání. V případě, že je církev 
v této oblasti irelevantní a zbytečná, bude irelevantní a zbytečná 
i ve světě. Pokud je v této oblasti vzrušující a vítězná, bude vzru-
šující a vítězná ve světě. Církev by měla být vedena k aktivitě 
a vlivu ve společenských záležitostech. Měla by být vybízena 
k činnosti v každé oblasti života, a to všemi prostředky. Avšak 
pokud zanedbá své poslání a službu, zemře. Bude to mrtvá insti-
tuce, která nebude moci nikomu nic říci.“

Bylo řečeno, že uctívání je pro ducha a duši tím, čím je pro tělo 
cvičení. Byli jsme stvořeni k uctívání Boha. Uctívání je normální 
náplní morálních bytostí.

OSNOVA
Co je uctívání
Bohoslužby a uctívání
Uctívání a oběť
Překážky v uctívání

CÍLE
1. Vysvětlit, co uctívání zahrnuje.
2. Identifikovat, jak je naše služba Bohu pravým uctíváním.
3. Uvést spojitost mezi uctíváním a obětí.
4. Zdůraznit pět překážek v uctívání.
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Co je uctívání
Cíl 1: Vysvětlit, co uctívání zahrnuje.

Existuje několik řeckých slov, která se překládají jako „uctí-
vání“. Jedním z těchto slov je proskyneó. Proskyneó se používá 
v Novém zákoně šedesátkrát. Znamená „zbožňovat, vzdát úctu“. 
Toto slovo Ježíš použil, když řekl ženě u studny: „Bůh je Duch 
a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.” (Jan 4,24) 
Pro nás věřící je předmětem našeho duchovního uctívání samo-
zřejmě Bůh.

Na jednom zvířecím hřbitově u Hartsdale v New Yorku se 
nachází náhrobek, na kterém je napsáno: „Na paměť Bruce, od-
daného služebníka, věrného přítele, vroucího a nadšeného ctitele 
svého pána.“ (Gibbs 1950, s. 63) Jak pes uctívá svého pána? Vrtí 
ocasem, olizuje ruku svého páníčka a možná mu sedí na klíně. Pes 
si prostě užívá společnost svého pána. Ve skutečnosti může pes 
nějakou dobu sedět a nečekat na oplátku nic jiného než občasné 
poplácání po hlavě nebo podrbání za ušima. Svým způsobem je 
tomu pravdivé a upřímné uctívání podobné. Naše uctívání Boha 
je sofistikovanějším projevem takové lásky.

Král David je skvělým příkladem pravého Božího ctitele. Jeho 
oddanost a závislost na Bohu ukázaly, že Bůh byl velkým ob-
jektem lásky jeho života. David poznamenává v Žalmu 116,1–2: 
„Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně 
ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.“ Podívejte se také 
na Davidova slova v Žalmu 63,2–9:

„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žíz-
ní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé 
zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 
tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto 
ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše 
se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chvá-
lu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních 
hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má 
duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.“
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Abychom uctívali, musíme znát Boha
V této pasáži existuje několik ponaučení. Za prvé David svědčí 

o svém vztahu s Pánem. Tento Žalm je velmi osobní – obsahuje 
asi dvacetkrát slova jako „já“, „moje“ a „mě“. Z tohoto důvodu 
byl Bůh pro pisatele osobní. Bůh nebyl nějakou vágní, mystickou 
věcí. Byl to Davidův přítel, Davidův Bůh. A David se za něj ne-
styděl! Bůh byl centrem a hlavním bodem Davidova života.

Jinde David říká: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dych-
tí duše má po tobě, Bože!“ (Žalm 42,2) A později: „Koho bych 
měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbe-
ní.“ (Žalm 73,25) Davidovy další touhy byly ničím ve srovnáním 
s Pánem. David toužil po Bohu snad tolik, jako Bůh toužil po 
Davidovi.

Za jakých okolností napsal David tento žalm? Pozadím tohoto 
žalmu je Davidovo ukrývání v Judské poušti. Zřejmě prchal před 
armádami svého vzpurného syna Abšalóma. Přestože byl král, 
jeho nepřátelé se ho snažili svrhnout a zabít. Utekl z Jeruzaléma, 
hlavního města, a ukrýval se v jeskyních. Ovšem i když tam všu-
de kolem něj byla poušť, jeho srdce se nedotkla. David nepřestal 
uctívat Boha ani nepochyboval o Boží lásce. David miloval Boha 
a důvěřoval mu navzdory okolnostem.

Abychom uctívali, musíme být ochotni chválit
David chválil Boha bez ustání. Ve 3. verši oslavuje Pána. Ve 

verších 4, 5 a 11 chválí Pána. Jeho odhodlání je shrnuto ve 4. ver-
ši: „Budu tě chválit, dokud budu žít.“ David miloval Pána a tato 
láska dávala dech jeho uctívání. Uctívání tedy bylo nedílnou sou-
částí Davidova životního stylu. Používání otázek „kdo, co, kdy, 
kde, proč a jak“ vyzdvihuje v následující tabulce Davidovo uctí-
vání Boha.
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Koho David chválil? Boha.

Co David dělal? Chválil a uctíval.

Kdy chválil? Neustále. Zdálo se, že uctíval za nočního ti-
cha i v časných ranních hodinách.

Kde chválil? Kdekoli. Mohl uctívat na poušti nebo v po-
steli.

Proč chválil? Protože jediný pravý Bůh byl jeho Bohem. 
Uctíval proto, že zažil Pána v moci a slávě. 
Věděl, že Bůh je věrný a důvěryhodný. 

Jak chválil? Celou svou bytostí: s zvednutýma rukama, 
radostnými rty a celým srdcem.

Součástí chvály a uctívání je myšlenka vyvyšování Pána. 
Žalm 34,4 nás nabádá: „Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme 
spolu jeho jméno.“ Vyvyšovat znamená zvětšovat. Když se dívá-
me skrz zvětšovací sklo, pozorovaný objekt se ve skutečnosti ne-
zvětší. Pouze se nám zdá, že je větší. Zvětšovací sklo jednoduše 
mění vnímání pozorovaného objektu.

Podobně když nás žalmista nabádá k vyvyšování Boha, jsme 
povzbuzováni ke změně našeho vnímání Boha. Bůh se v podstatě 
nemění, protože se změnit nemůže. On je stejný včera, dnes i na 
věky (Židům 13,8). Avšak jak se k němu blížíme ve chvále a uctí-
vání, naše chápání Boha se zlepšuje a zvětšuje.

V Žalmu 34 David získal výhodu: Bůh odpověděl na jeho mod-
litbu (verše 4.15), zajistil jeho potřeby (verše 9–10), vysvobodil 
ho z problémů (verš 17) a ochránil ho před nebezpečím (v. 7). 
David se nechlubil svou chytrostí nebo dovedností – prostě vy-
vyšoval Pána.

Následuje úryvek z nadčasové písně „Jak jsi velký“. Tento 
chvalozpěv ilustruje vyvyšování Hospodina z pohledu jednoho 
autora:

Pane Bože můj, když v nezměrném úžasu
rozvažuji o celém světě, který tvé ruce učinily,
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vidím hvězdy, slyším burácení hromu.
Tvá moc vykreslila vesmír.
Potom má duše zpívá tobě, mému Spasiteli, Bože
jak velký ty jsi, jak velký ty jsi!
Potom má duše zpívá tobě, mému Spasiteli, Bože
jak velký ty jsi, jak velký ty jsi!

Bohoslužby a uctívání
Cíl 2: Identifikovat, jak je naše služba Bohu pravým uctívá-

ním.

V průběhu celého Starého a Nového zákona je uctívání a bo-
hoslužba úzce spojeno. Matouš 4,10 cituje Ježíšova slova: „Je 
psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného 
uctívat.“ Jedno ze slov přeložených v Novém zákoně jako „uctí-
vání“ je latreuó. Toto slovo znamená „starat se“ nebo „sloužit“. 
Také znamená „uctívat“.

V Římanům 12,1 se říká: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milo-
srdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu mi-
lou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Může jít o každodenní, 
obyčejný život – spánek, jídlo, zaměstnání, o to co bychom měli 
přinášet Bohu jako oběť. Co je vaším duchovním aktem uctívání? 
Je to předávání celého života Bohu ke službě. Koloským 3,23 
nám připomíná: „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to neby-
lo lidem, ale Pánu.“

Uvažujme o řadě lidí, o kterých Bible říká, že uctívali Boha 
– Ábel, syna Adama a Evy, Abraham, Mojžíš, David, Šadrak, 
Méšak, Abed-nego, Daniel, Marie, matka Ježíše, a tři mudrci. 
Tito a další ctitelé se modlili, jednali ve víře, hlásali evangelium, 
skláněli se před Bohem, vzdávali se jídla, zouvali si boty v úctě 
před Boží přítomností, a dokonce byli připraveni na válku. Nikdo 
z nich neuctíval Boha v církevní budově, jak to známe my. Ne-
poslouchali kázání ani nezpívali písně promítané na stěnu. Místo 
toho tito praví ctitelé pochopili, že to, kým jsme a co individuálně 
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a každý den děláme, je mnohem důležitější než to, co se děje 
v církvi asi devadesát minut týdně.

R. T. Kendall (1989) píše: „Věřím, že každý křesťan má jedno 
zásadní volání a jednu primární povinnost, která je zároveň po-
těšením. Jsme povoláni k uctívání Boha, v tom, jak žijeme a ve 
všem, co děláme. Jedná se činnost na plný úvazek, a to nejen zde 
na zemi, ale i v nebi.“ (s. 15) Russell Shedd říká: „Nový zákon 
předkládá vizi uctívání, které naplňuje celý život Boží přítom-
ností a slávou.“ Proto se Bůh nezajímá tolik o samotné uctívání 
jako o jednání v našem životě. Jsou to naše životní kroky, naše 
křesťanská služba, o které Pavel řekl, že má za následek duchovní 
akt uctívání.

Sammy Tippit (1989, 118–119) sdílí nádherný příběh:
Před několika lety jsem hovořil na křesťanské univerzitě o po-

třebě duchovního probuzení v této generaci. V průběhu týdne 
jsem měl mnoho vzácných momentů uctívání. Čím více jsem 
uctíval Ježíše Krista, tím jsem cítil větší břemeno říct o něm ostat-
ním. Prosil jsem Boha o příležitost někomu povědět o jeho vel-
ké lásce. Když jsem nastoupil do zpátečního letadla, seděl jsem 
vedle dámy s křičícím dítětem. Když letadlo vzlétlo, dítě křičelo 
stále hlasitěji. Jak dítě křičelo, matka byla čím dál frustrovanější. 
V mém srdci začalo růst napětí. Myslel jsem si: „Ach, ne. Budu 
muset to křičící dítě poslouchat celou cestu.“

Když jsem tu situaci zhodnotil, pokoj z mého srdce zmizel. Pak 
mě ale Duch svatý začal usvědčovat z mého nesprávné postoje. 
Obrátil mou pozornost na Ježíše. Začal jsem ho tiše uctívat. Duch 
Boží mi připomněl, že Ježíš je Král, který se stal služebníkem. 
Byl jsem konfrontován následující otázkou: „Co by dělal Ježíš, 
kdyby tady byl?“ Uvědomil jsem si, že Ježíš by té ženě sloužil. 
Zeptal jsem se jí, jestli bych si mohl s dítětem hrát. Okamžitě 
řekla: „To budu ráda.“

Dělal jsem grimasy, choval se hloupě a žvatlal. Smál jsem se 
při pomyšlení: „Tak tohle znamená být naplněn Duchem sva-
tým?“ Konečně se dítě uklidnilo a usnulo. Ta žena mi poděkovala 
za pomoc a pak mi začala klást spoustu otázek. Mluvil jsem s ní 
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o Kristu. Když jsem s ní mluvil, rozplakala se. Její manžel byl lé-
kař a ani jeden z nich nebyl křesťan. Její tchyně se stala křesťan-
kou jen několik týdnů před naším setkáním. Tchyně řekla svému 
synovi a snaše o Ježíši. Nicméně protože byla čerstvou křesťan-
kou, cítila se nedostatečná. Řekla jim: „Budu se modlit, aby Bůh 
poslal někoho, aby vám lépe vysvětlil jeho spásu.“

Já jsem si sedl do toho letadla jako odpověď na modlitbu té 
matky. Přesto jsem mohl minout příležitost. Volba byla na mně. 
Mohl jsem vydržet celý let vedle křičícího dítěte. Nebo bych mohl 
uctívat Ježíše a odemknout dveře problémů klíčem pokoje.

Když si Tippit vzal to dítě od jeho matky v poslušnosti tomu, 
co cítil že od něj Pán chce, ten všední čin získal na vznešenosti 
a proměnil se v uctívání. Bible nám říká, že bychom měli uctívat 
Boha neustále (Žalm 105,4). Bůh chce být víc než jen událost 
v našich kalendářích. Chce být součástí minut a sekund naší kaž-
dodenní existence.

Podívejme se na další příklad. Abraham se naučil, jak sloužit 
i uctívat. Genesis 18,2 říká: „Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti 
němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu 
vstříc, sklonil se k zemi.“ Z pokračování příběhu víme, že dva 
z těchto mužů byli andělé a třetí byl Pán. Několik věcí na tom, 
jak se Abraham choval k těmto speciálním hostům, vystupuje do 
popředí:

Za prvé si všimněte rychlosti, s jakou se pohyboval. Písmo • 
pětkrát zaznamenává, že 99letý Abraham běžel, nebo spě-
chal.
Za druhé Bible klade důraz na Abrahamovu pohostinnost. • 
Osobně vybral nejlepší tele, objednal nejjemnější mouku na 
chleba a přinesl nějaký tvaroh a mléko. Mouka sama o sobě 
pravděpodobně vážila nějakých 25 kilogramů. Připravil pro 
své hosty extravagantní hostinu.
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Poctil je. Když přistoupil, uklonil se v projevu upřímné po-• 
cty. Tento způsob pozdravu byl vyhrazen pro krále, prince 
a ty, kdo věřili, že jsou bohy.
Abraham chtěl spíše sloužit, než aby mu bylo slouženo. • 
Zatímco si jeho hosté užívali banket, Abraham prostě stál 
v chladu větví blízkého stromu a díval se. Raději sledoval 
sebemenší potřeby nebo požadavky, než aby sám jedl. Jeho 
potěšením bylo věnovat plnou pozornost těmto nebeských 
návštěvníkům.

V jakémkoliv okamžiku mohl Bůh tohoto starého hostitele 
přerušit a stvořit chléb a maso a nakrmit zástupy. Proč ne? Bůh 
prostě dovolil svému služebníkovi, aby mu sloužil. Abrahamovo 
jednání ukazuje čisté a neposkvrněné uctívání. Louie Giglio píše: 
„Uctívání je naší osobní i společnou odpovědí vůči Bohu, za to 
kým je a co udělal, vyjádřenou tím, co říkáme, a způsobem, ja-
kým žijeme.“ (citováno v Muchow 2006, s. 46)

Uctívání a oběť
Cíl 3: Uvést spojitost mezi uctíváním a obětí.

Uctívat znamená dávat Pánu. Matt Redman, populární britský 
křesťanský hudebník, zpíval na začátku své kariéry s chválicí ka-
pelou svého sboru. Kapela byla úspěšná a tehdy se pastor rozho-
dl k drastickém postupu. Podívejme se, jak vypráví tento příběh 
Matt Redman:

„Pastor se rozhodl, že na sezónu všechno odklidí, jen aby vi-
děl, kde je naše srdce. Takže když jsme se příští neděli objevili 
ve sboru, nebylo tam žádné ozvučení ani žádná skupina, která by 
nás vedla. Tento nový přístup byl jednoduchý – už jsme nemoh-
li spoléhat na vnější věci. Pastor řekl: ‚Když projdete v neděli 
dveřmi sboru, co přinášíte Bohu jako oběť? Co budete obětovat 
dnes?‘ Mám-li být upřímný, ze začátku jsem byl celou záležitostí 
celkem uražený. Uctívání byla moje práce! Avšak když Bůh ob-
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měkčil mé srdce, začal jsem v celé této věci vidět jeho moudrost. 
Setkání byla trochu trapná: byly tam dlouhé chvíle ticha a moc 
se nezpívalo. Ovšem brzy jsme se začali učit, jak přinášet niterné 
oběti Bohu, aniž bychom využili vnější formy, na které jsme byli 
zvyklí. Všechno bylo pryč, takže jsme pomalu začali znovu obje-
vovat podstatu uctívání. Po nějaké době se znovu objevila kapela 
a ozvučení, ale bylo to jiné. Písně našich srdcí dohonily písně 
našich rtů. Z tohoto období pochází píseň, která odráží to, kam 
jsme se museli jakožto sbor dostat:

PODSTATA UCTÍVÁNÍ
Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát.
Přinést něco snad co pravou cenu má, co bys ty měl rád.
Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova,
co víc než sebe ti dám.
Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není,
Ty vidíš, co v srdci mám.
Toužím teď do srdce chvály vstoupit,
kde jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši.
Vyznávám, Pane, že nejsem věrný,
to jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši.
Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří co ti náleží?
I když slabý jsem, Pane, vše si vezmi, každý dech je tvůj.“

(Redman 2001)

Redman skutečně narazil na jádro uctívání. Musel dojít k po-
chopení toho, že uctívání má zahrnovat něco, co nabízíme k Bohu, 
něco, za co nám Bůh stojí, něco, co potěší jeho srdce. Podívejme 
se teď na jeden z nejjasnějších příkladů dávání/bohoslužby v Bib-
li. Jan 12,1–8 říká:

„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel 
Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta 
při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem 
u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, po-
mazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní 
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té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl 
zradit, řekl: ‚Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze 
dány chudým?‘ To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, 
ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do 
ní dávalo. Ježíš řekl: ‚Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! 
Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.‘ “

Betanie byla domovem Marie, Marty a jejich bratra Lazara. 
Zdá se, že náš Pán je tam často navštěvoval. Betanie ležela také 
asi tři kilometry od místa, kde se Ježíšovi nepřátelé spikli, aby ho 
zabili. Ve skutečnosti by byli ve svém úsilí úspěšní za méně než 
144 hodin od daného okamžiku. Zpráva zachycená v těchto osmi 
verších uvádí do pohybu závěrečné události života našeho Pána. 
Mariin čin sloužil jako prst ukazující na rýsující se kříž. Účel její 
návštěvy je vidět ve druhém verši: večeře k Ježíšově poctě.

Podívejme se na seznam hostů. Na večírku bylo přítomno nej-
méně 17 lidí. Bylo tam dvanáct učedníků a Lazar. Tento vzkříše-
ný Lazar byl jedním z Ježíšových nejbližších přátel. Víme také, 
že na seznamu hostů byla Marta. Ve skutečnosti mohl být ve-
čírek způsobem, jak Marie a Marta chtěly vyjádřit poděkování 
Pánu za to, že přivedl Lazara zpátky k životu. Navíc podle Ma-
touše a Marka se večírek pořádal u Šimona malomocného (Ma-
touš 26,6; Marek 14,3). V Bibli je uvedeno přinejmenším devět 
různých Šimonů. Tenhle má však zvláštní přezdívku Malomocný 
Proč? Nemůžeme si být jistí. Nicméně víme, že tady v Janovi 12 
žádný malomocný není. Kdyby tam byl malomocný, nikdo by 
s ním nemohl jíst ani se ho dotknout. Proto panuje domněnka, že 
byl kdysi postižen malomocenstvím, ale Ježíš ho uzdravil.

V Božím slově je uvedena řada Marií. Šimon byl přezdíván 
Malomocný, takže tato konkrétní Marie by mohla být přezdívána 
Ctitelkou. V každém ze tří záznamů, kdy ji vidíme v Bibli, sedí 
u Ježíšových nohou v uctívání! Vzhledem k tomu, že jsou zmíně-
ni Mariin bratr a sestra, ale nikdy manžel, mohla být svobodná. 
Nicméně nemáme žádný důvod se domnívat, že její vztah s Ježí-
šem byl romantický. Neexistuje žádný údaj o smyslnosti v tomto 
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vztahu. Spíše vidíme v její čisté, vznešené, uctívající lásce lásku 
mezi ženou a jejím Spasitelem, mezi ženou a jejím Pánem.

Marie je tedy přemožena touhou vyjádřit svůj obdiv Ježíši. Její 
uctívání vyžaduje oběť. Jan píše: „Tu vzala Marie libru drahého 
oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými 
vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.“ (Jan 12,3) Lahvička oleje by 
normálně neobsahovala více než 30 gramů. Nicméně Marie měla 
zhruba 36 dekagramů oleje. Bezpochyby byl přivezen zdaleka, 
pravděpodobně z Indie. Tento vonný dar mohl představovat její 
celoživotní úspory.

 Tehdy bylo zvykem pomazat několika kapkami oleje hos-
ta, kdykoli přišel do domu, nebo když se položil k jídlu. Podob-
ně když byl host připraven jíst, služebníci obvykle umyli hostům 
nohy a osušili jim je ručníky. Vzhledem k tomu, že lidé nosili 
boty podobné našim dnešním sandálům a tehdy tam nebyly žádné 
dlážděné silnice, mytí nohou bylo velmi případnou a oceňovanou 
praxí. Marie tyto tradice znala a věděla, že tato situace vyžadu-
je mnohem více, než je obvyklé. Pomazala svým drahocenným 
olejem Pána. Marie neobětovala jen pár kapek oleje. Místo toho 
svého Pána pomazala alespoň čtvrt litrem oleje.

Marie ukázala, že pravá láska se projevuje s určitou extrava-
ganci. Nebude se snažit o co nejlevnější řešení; spíš bude občas 
bezhlavá ve své velkorysosti. Při pohledu na život našeho Pána si 
nelze nevšimnout, že lidé k němu byli přitahováni z různých dů-
vodů. Někteří byli prostě zvědaví a jiní toužili po naplnění svých 
fyzických potřeb. Marie nepatřila do žádné z těchto skupin. Sna-
žila se pouze Ježíše uctívat.

Marie vyjádřila svou lásku a klaněla se Ježíšovi takovým způ-
sobem, který byl zachycen na věky. V důsledku jejího aktu odda-
nosti, byl celý dům naplněn vůní její oběti. Matouš 26,13 dodává: 
„Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno 
toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona 
učinila.“
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Překážky v uctívání
Cíl 4: Zdůraznit pět překážek v uctívání.

Začněme tuto část textem z Matouše 15,1–9:
„Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci 

a řekli: ‚Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před 
jídlem neomývají ruce!‘ On jim odpověděl: ‚A proč vy přestupu-
jete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: »Cti otce 
i matku‚« a »kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.« 
Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: »To, čím bych ti měl 
pomoci, je obětní dar‚« ten již to nemusí dát svému otci nebo 
matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře 
prorokoval o vás Izaiáš, když řekl: »Lid tento ctí mě rty, ale srdce 
jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, 
jež jsou jen příkazy lidskými.« ‘ “

Ježíšův život byl rozdělen do tří částí: první rok jeho služby 
byl rokem popularity, druhý rok byl rokem opozice a třetí rok byl 
rokem jeho smrti. U Matouše 15 byl Ježíš ve třetím roce své služ-
by. Jeho popularita kulminovala a byla na ústupu. Farizeové se ho 
chystali zničit. Všimněte si, že farizejové byli ve své době těmi, 
kdo dělali dobré skutky; byli to náboženští vůdci. Jako učitelé zá-
kona dobře znali Písma a věděli o uctívání. Nicméně zaostávali. 
Pojďme prozkoumat pět aspektů životního stylu farizeů, které se 
staly překážkou jejich uctívání.

Tradice
Za prvé uctívání farizeů bylo založeno na tradici. U Marka 

7,1–5 čteme, že farizeové a někteří učitelé zákona, kteří přišli 
z Jeruzaléma, se shromáždili okolo Ježíše a viděli některé jeho 
učedníky jíst jídlo rukama, které byly „nečisté“, to znamená ne-
myté. (Farizeové a všichni Židé nejedí, dokud si své ruce obřadně 
neumyjí, čímž dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, ne-
jedí, dokud se neumyjí. Zachovávají mnoho jiných tradic, jako 
je například umývání koflíků, džbánů a konvic). Takže farizeové 
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a učitelé zákona se Ježíše zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí 
podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“

Na třech různých místech je v této pasáži zmínka o nepsaných 
zákonech farizeů. Jinde Ježíš nazval tyto zákony „příkazy lidský-
mi“ (Matouš 15,9) nebo tradicemi. Tyto tradice byly ve skuteč-
nosti ústní zákony, které byly během staletí předávány od jednoho 
rabína ke druhého. Tyto zákony tvořilo 613 přikázání. V šestém 
století našeho letopočtu byly všechny tyto ústní zákony spojeny 
do toho, co se nyní nazývá Talmudem. V průběhu času se tyto 
zákony či tradice staly stejně závazné jako Písmo.

V případě mytí rukou není ve Starém zákoně ani jeden verš, 
kde Bůh lidem přikazuje umýt si ruce před jídlem. Proto se ob-
žaloba farizeů nezakládala na Božím pokynu; byla založena na 
ústní tradici starších.

Co to všechno má do činění s uctíváním? Vlastně hodně. Ježíš 
byl naštvaný na farizeje proto, že zbožné uctívání vyměnili za 
své tradice. Tito náboženští představitelé by neuctívali, dokud by 
všechno nebylo tak akorát. Toto přehánění významu tradic a lid-
ských pravidel vedlo k Pánově výtce v Matoušovi 15,9: „Marně 
mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“

Pro nás je poučením, že i kdybychom se dostali třeba na opuš-
těný ostrov, kde bychom neměli žádnou z našich náboženských 
opor, mohli bychom stále uctívat Boha a užívat si jeho bohatou 
přítomnost. Naše tradice se nikdy nesmí stát středem našeho 
uctívání. Těžištěm našeho uctívání musí být pouze a jenom Bůh 
sám!

Místo
Za druhé v Janovi 4 je příběh Ježíše a Samaritánky. Přečtěte si, 

co říká Ježíši: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 
Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh 
uctíván, je v Jeruzalémě!“ (Jan 4,19–20) Ježíš ji opravil: „Věř 
mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této 
hoře ani v Jeruzalémě.“ (v. 21) Jako Samaritánka byla vychová-
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na pohrdat Jeruzalémem a považovat Gerizím za nejposvátnější 
místo na světě. Židé na oplátku přezírali Gerizím. Ježíš však řekl 
Samaritánce, že tato lidská soupeření skončí. Ježíš dále řekl: „Při-
chází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou 
ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto 
ctili.“ (Jan 4,23) Ježíš řekl, že už přišel čas na změnu charakteru 
uctívání! Proto se nesmíme nechat pohltit maličkostmi, jako je 
uctívání v konkrétní církvi, na určitém místě nebo v určitém ob-
lečení. Boha nejvíce zajímá upřímné uctívání.

Úzkoprsost
Za třetí uctívání farizeů bylo úzkoprsé. V Janovi 9 Ježíš uzdra-

vuje slepce a farizeové na to reagují: „Ten člověk není od Boha, 
protože nezachovává sobotu.“ (v. 16) Namísto uctívání Pána za 
neuvěřitelné uzdravení jejich úzkoprsé myšlení způsobilo, že se 
zaměřili na to, zda bylo správné uzdravovat v sobotu, v den odpo-
činku. Nepochopili ten velký obraz!

Během let jsem slyšel lidi uvádět nejrůznější důvody, proč 
v církvi neuctívají: hudba je příliš hlasitá, nelíbí se jim konkrétní 
člověk ve službě, neschvalují oblečení někoho jiného, přemýšlejí 
o jiných věcech, jako je sport, práce nebo domácí záležitosti. Aby 
však bylo možné uctívat Boha, musíme ukáznit sami sebe, aby-
chom přehlíželi drobné problémy, které nás rozptylují, a vnímali 
tak skutečnost, že Bůh je přítomen a hledá usilovné ctitele. Náš 
milostivý nebeský Otec lidi stále osvobozuje. Nesmíme dopus-
tit, aby nás naše omezenost zaslepila a neviděli jsme jeho mocné 
činy!

Špatné zaměření
Za čtvrté farizeové dávali přednost lidem před Bohem. V Ma-

toušovi 15,2 farizeové napadli Ježíše slovy: „Proč tvoji učedníci 
porušují tradici otců?“ Pro farizeje bylo učení starších evidentně 
mnohem důležitější než slova všemohoucího Boha. Náboženské 
aktivity farizeů se staly automatickými, umělými a byly pouhými 
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skutky. Nebylo to uctívání. Jejich zpěv, kázání a liturgie nebyly 
uctíváním. Přibližovali se k Bohu svými rty, ale jejich srdce od 
něj byla daleko.

I když ti, kdo tyto tradice založili, mohli být vzdělaní lidé 
s dobrými úmysly, byli to jen lidé. Kdykoliv učení a názory lidí 
nahradí slova všemohoucího Boha, dojde ke hříchu lidu – uctí-
vání nebo modlářství. Modlářství bylo a stále je těžkým hříchem 
proti svatému Bohu.

Ne ze srdce
Za páté uctívání farizeů bylo pouhým slovem. Říkali správné 

věci, ale Ježíš o nich řekl: „Pokrytci, dobře prorokoval o vás Iza-
iáš, když řekl: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode 
mne.“ (Matouš 15,7–8)

V současné době si musíme také dávat pozor, abychom nepad-
li pod stejné odsouzení. I když mohou být naše modlitby výřečné, 
hudba povznášející a naše kázání teologicky zvučná, pak je to 
všechno nesmyslné, pokud nejsou naše srdce připravená k uctívá-
ní k Boha. Uctívání je stvořeno Bohem, aby napomohlo procesu 
přetváření ctitele do podoby toho, kdo je uctíván – všemohoucího 
Boha, věčného Pána.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Žalm 34,3
Žalm 42,1
Matouš 4,10
Jan 4,24
Římanům 12,1–2
Koloským 3,23
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TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Která věta je lež?
a) Uctívání je zvětšováním Boha.
b) Uctívání je pouhou lidskou tradicí.
c) Uctívání je služba Bohu.

2. Uctívání má být
a) životním stylem.
b) omezeno na určité místo.
c) součástí naší náboženské povinnosti.

3. Příkladem pravého Božího ctitele
a) je Jidáš Iškariotský.
b) je Kain.
c) je Král David.

4. Davidovy zkušenosti s Bohem 
a) byly vágní a neosobní.
b) byly vzdálené a neexistující.
c) byly osobní a intimní.

5. Uctívání je stvořeno Bohem, aby napomohlo procesu 
přetváření ctitele do podoby toho, kdo je uctíván.

a) Pravda
b) Nepravda
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6. Mariin skutek uctívání zahrnoval dar, který se rovnal 
hodnotě

a) třiceti stříbrných.
b) ročního platu.
c) deseti talentů. 

7. Pravdivý výrok o lásce je,
a) že je sobecká.
b) že nevyžaduje oběť.
c) že se projevuje s určitou extravaganci.

8. Kolik přikázání obsahoval ústní Židovský zákon?
a) 7
b) 10
c) 613

9. Co není překážkou pro uctívání Boha?
a) Láska k Bohu
b) Tradice
c) Nesprávné zaměření

10. Uctívání
a) je nejvyšší povolání věřícího.
b) je pro Boha nepodstatné.
c) je vázáno pouze ke Starému zákonu.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (1.1)
2.a (1.2)
3.c (1.2)
4.c (1.1)
5.a (1.4)
6.b (1.3)
7.c (1.3)
8.c (1.4)
9.a (1.4)
10.a (1.1)

O AUTOROVI LEKCE
Michael D. Jackson sloužil od roku 1970 jako pastor. V sou-

časné době vede New Life Assembly of God v Janesville ve Wis-
consinu. Předtím působil po dobu tří let v Houstonu v Texasu 
jako ředitel v Teen Challenge. Jackson absolvoval Southern Bible 
College v Houstonu ve státě Texas. Baví ho psát a bývá publiko-
ván v Enrichment, Today‘s Pentecostal Evangel, The Pentecostal 
Messenger, Advance, Ministries Today, Pulpit Helps a American 
Family Association Journal. Pastor Jackson je ženatý a má dvě 
dcery a čtyři vnoučata.
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Lekce 8

Poznávání Ducha svatého

Poznávání Ducha svatého je celoživotní cestou, která bude 
zahrnovat velké množství přímého učení, zkušeností 
a pozorování. Cílem této lekce je představit vám některé 

z činností Ducha svatého uvedených v Písmu a poskytnout vám 
prostředky k poznání jeho díla ve vašem životě. Pán se projevuje 
skrze věřící a ve věřících prostřednictvím Ducha svatého. V jed-
nom ze svých posledních rozhovorů s učedníky jim Ježíš řekl: 
„Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to 
neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veš-
keré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, 
co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám 
bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ (Jan 16,12–14)

Máme-li zakusit Boží zjevení, musíme poznat Ducha svatého 
osobně. Jak to můžeme udělat? Podívejme se na tři předpoklady:

1. Musíme být s Ježíšem (Marek 3,13–15). Jsme povoláni, 
abychom byli jeho učedníky. To znamená učit se Boží slo-
vo, trávit čas s Kristem v modlitbě a rozjímat o jeho životě 
a díle. Ježíš a Otec jsou ti, kteří poslali Ducha (Jan 14,16, 
26).

2. Musíme budovat naše životy obzvláště na tom, co Kristus 
učil, protože to je podstata zjevení Ducha svatého pro nás 
(Matouš 7,24–27).

3. Měli bychom sledovat, jak Duch působí v jiných lidech. 
Mnohé lze získat tím, že přemýšlíte o zkušenostech dru-
hých. Je dobré, abychom četli spisy od Duchem naplněných 
křesťanů, od apoštolů prvotní církve až po současné Boží 
muže a ženy. Pokud přijdeme do kontaktu s rozdílnými ná-
zory na Ducha svatého, budeme je vyhodnocovat ve svět-
le Písma a žádat Ducha svatého, aby nás uvedl do veškeré 
pravdy (Jan 16,13).
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OSNOVA
Duch svatý ve stvoření a duchovní formování
Charakteristika služby Ducha svatého
Duch svatý v životě Ježíše Krista
Bůh Duch svatý

CÍLE
1. Vysvětlit, jak dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření sou-

visí s jeho dílem v duchovním formování.
2. Porovnat službu Ducha svatého ve Starém zákoně a Novém 

zákoně.
3. Ukázat na vedení Ducha svatého v Ježíšově životě.
4. Vysvětlit, proč je Duch svatý Bůh.

Duch svatý ve stvoření a duchovní formování
Cíl 1: Vysvětlit, jak dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření 

souvisí s jeho dílem v duchovním formování.

Duch svatý ve fyzickém stvoření
Hned v první pasáži Písma se setkáváme s Duchem svatým. 

Genesis 1,1–2 říká: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země 
byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vo-
dami vznášel se duch Boží.“ Duch svatý čeká na Boha Otce, až 
promluví. Jeho slovo zahájí dílo Ducha na tvorbě nebes i země 
k Boží slávě a lidskému blahu. Boží úžasné, umělecké fantazie 
budou namalovány na beztvaré, prázdné, tmavé plátno. Po šesti 
dnech je plátno zcela pokryto. Jak jim Duch dával hmotu, Boží 
myšlenky a slova získaly materiální podobu.

Všimněte si vzoru, který Bůh používá v Genezi 1, aby dosáhl 
svého záměru ve stvoření. V prvních dvou dnech Bůh odděluje 
světlo od tmy (verše 4–5) a vody (verše 6–8). Třetí den shromaž-
ďuje vodu pod širým nebem a odděluje ji od souše (verše 9–10). 
Potom Bůh vytváří vegetaci (verše 11–13). Čtvrtý den opět oddě-
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luje den a noc (verše 14–19) a tvoří slunce, měsíc a hvězdy, aby 
vládly dnu a noci. Pátého dne naplňuje moře a nebe živými tvory 
(verše 20–23). Šestého dne povolá zemi, aby vytvořila živé tvory, 
kteří by se pohybovali po zemi (verše 24–25), a také vytváří lid-
stvo (verše 26–31). Při pohledu na tento vzor si můžete všimnout, 
že 4.–6. den takřka odráží 1.–3. den:

1.–3. den (Odděluje, shromažďuje a vytváří)
4.–6. den (Odděluje, vyplňuje a vytváří)
Rozdíly spočívají ve stupni oddělování a tvorbě a detailech 

každého dne. Podíváme-li se pozorně, můžeme vidět, že tento 
model nebyl použit pouze při stvoření; je také použit při duchov-
ním formování věřících. Následující tabulka ukazuje, jak je práce 
Ducha svatého ve fyzickém stvoření propojena s jeho dílem v du-
chovním formování křesťanů.

Duch svatý ve fyzickém stvoření a duchovní 
formování

Genesis 1 Genesis 2 Učedníci Dnešní věřící

„Vznáší se“ (1,2) Jan 1,48 Jan 16,8–11

Beztvarost 
(1–2)

Tvaruje nás 
(6–10)

Marek 1,17 Římanům 12,2 
Galatským 4,19

Prázdnota 
(1–2)

Naplňuje nás 
(11–13.20–25)

Skutky 2,1–4 Římanům 5,5; 8,16, 
Galatským 4,6

Temnota 
(1–2)

Zaplavuje nás 
(3–5.14–19) 

Lukáš 24,45 2. Korintským 4,6 
Efezským 5,8

Dílo stvoření má vymodelovat beztvarou zemi, naplnit ji, aby 
byla odstraněna její prázdnota, a zaplavit ji světlem, aby odrážela 
Boží povahu (1. Janův 1,5).

Duch svatý při práci v Ježíšových učednících
Jan 1,47–49 je dalším příkladem zázračného vznášení Ducha 

svatého. Ježíš sdílel prorocké poznání s odkazem na incident, ke 
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kterému těsně předtím došlo v Natanaelově životě, o němž nikdo 
nevěděl. To vedlo Natanaela k utvrzení jeho důvěry v Krista.

V Markovi 1,17 Ježíš volá Šimona a Ondřeje, aby ho následo-
vali. Toto volání inicializuje v jejich životech Ježíšovu proměňu-
jící službu. Ani jeden z nich nebude stejný, když je Bůh vymode-
luje nejen do podoby učedníků, ale také do podoby apoštolů, kteří 
ponesou poselství o Božím království všude, kam půjdou.

Ve Skutcích 2 jsou věřící, kteří jsou shromážděni v horní míst-
nosti, naplněni Duchem svatým. To označuje počátek jejich pro-
měny v rybáře lidí. Zbytek Skutků zaznamenává službu apoštolů 
a církve, když je církev zmocněna Bohem, aby dělala Ježíšovy 
skutky (Jan 15,16).

U Lukáše 24,45 Ježíš otevírá mysl učedníků, aby pochopi-
li Písma, a zaplaví je světlem zjevení. Ježíš dává jasně najevo, 
že je možné znát Boží slovo a nepoznat toho, na koho ukazuje 
(Jan 5,37–40).

Duch svatý v dnešních věřících
Beztvarost, prázdnota a tma jsou slova, která by mohla být 

použita k popisu duchovního stavu všech nespasených. Svědectví 
v Janovi 16,8–11 přesto ukazuje, že Duch svatý je velmi blíz-
ko ztraceným, u kterých se snaží vytvořit povědomí uznání Boží 
existence.

I když je pro nás přirozené žít podle způsobů tohoto světa (Ří-
manům 12,2), Bůh si přeje, abychom byli proměňováni podle 
jeho vzoru kvůli duchovnímu růstu. Platí zde principy z Gene-
ze 1 a 2. Oddělení odkazuje na Boží volání, abychom vyšli ze 
světa (2. Korintským 6,14–7,1) a do hlubších úrovní posvěcení 
(1. Tesalonickým 5,23–24). Shromáždění odkazuje na naší potře-
bu být s Ježíšem (Jan 15,1–8) a naše přijetí Ducha svatého (Skut-
ky 2,38–39; Efezským 5,17–18). Vytváření odkazuje na Boží dílo 
v nás, abychom nesli ovoce (Galatským 5,16–25), a na to, že nás 
pověřil službou druhým (2. Timoteovi 2,1–2).
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Naše naplnění Božím Duchem nám potvrzuje, že jsme jeho 
děti (Galatským 4,6), které miluje (Římanům 5,5) a posiluje 
(Skutky 1,8). Naše prázdnota je prostě příležitostí se k němu při-
blížit (Matouš 5,6). Pak nás může Bůh zaplavit evangeliem tak, 
že „osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tvá-
ři Kristově“ (2. Korintským 4,6). Na Ducha svatého se můžeme 
spolehnout.

Charakteristika služby Ducha svatého
Cíl 2: Porovnat službu Ducha svatého ve Starém zákoně a No-

vém zákoně.

Duch svatý ve Starém a Novém zákoně
Protože je toto téma rozsáhlé, zaměříme se na primární roz-

díl v díle Ducha svatého ve Starém zákoně a v Novém zákoně. 
Následující tabulka poskytuje srovnávací analýzu z pěti různých 
pohledů. Dílo Ducha shrnují v obou částech Písma dvě slova: po-
mazání (Starý zákon) a naplnění (Nový zákon). Naše schopnost 
pomoci druhým, aby zažívali moc a přítomnost Ducha svatého, 
závisí z velké části na pochopení rozdílu mezi těmito dvěma poj-
my.

Termíny pomazat/pomazání se ve Starém zákoně vyskytují 
přibližně 120krát. Toto slovo znamená „nanést“ nebo „věnovat“ 
nebo „dotknout se“. Význam odpovídá službě kněží ve svatostán-
ku (Leviticus 21,10) a ustanovení proroka (Jeremjáš 1,5) nebo 
krále (1. Samuelova 16,1). Vyvolává to představu o Bohu, který 
obdarovává nebo propůjčuje lidem (Izajáš 61,1–3) duchovní moc 
nebo vhled.

V Novém zákoně existuje devět odkazů na pomazání. Čtyři 
z nich odkazují na Ježíše (Lukáš 4,18; Skutky 4,27; 10,38; Ži-
dům 1,9). Zbývajících pět se vztahuje k Duchu svatému ve věří-
cích (2. Korintským 1,21–22; 1. Janův 2,20, 27). Význam poma-
zání ze Starého zákona je zahrnut v novozákonním významu slova 
naplnění. Přešli jsme od „Immanuel, Bůh s námi“ (Izajáš 7,14; 
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Matouš 1,23), k „naději slávy, Kristu v nás“ (Koloským 1,27; 
Jan 14,17). V následujících odstavcích budeme o tomto grafu dis-
kutovat podrobněji.

STARÝ ZÁKON

Pomazání

NOVÝ ZÁKON

Naplnění

Přítomnost 
Ducha

Naděje, kterou mohli 
zažít všichni (Nume-
ri 11,29); Kněžské 
rodové linie (Exo-
dus 40,15)

Všichni mohou při-
jmout Ducha (Skut-
ky 2,17). Od „někteří“ 
k „všichni“ (Efez-
ským 5, 18)

Terminologie Propůjčit, umístit, 
sestoupit, spadnout 
(1. Samuel 10,6, 10) 
–  externí

Kromě starozákon-
ních pojmů: křtít, na-
plnit, přijmout. Z „na“ 
k „do“ (Skutky 2,4) 
– interní

Orientace Úkoly ve smyslu po-
vinnosti nebo práce 
(Exodus 31,2); Pro-
roctví (Numeri 24,2)

Vztah (Římanům 
8,16); Modlitba 
(Judův 20); Chvála 
(Efezským 5,20)

Omezení Příležitostné (Nume-
ri 11,25)

Kontinuální 
(Jan 3,34; 14,16)

Popis Déšť (Izaiáš 44,3) 
– „přicházející na 
nás“, „padající na 
nás“, „vylitý na nás“

Pramen vody (Jan 
4,14) nebo řeka (Jan 
7,37–39) – „prýštící 
z nás“

Boží přítomnost
Jak ukazuje tabulka, přítomnost Ducha ve Starém zákoně byla 

omezena. Mojžíšovo zklamání tímto stavem museli v době před 
Kristem sdílet ostatní vedoucí. Duch svatý nebyl uvolněn až do 
dne Letnic, aby přebýval ve věřících (Jan 7,37–39).
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Terminologie
Jazyk používaný ve Starém zákoně ukazuje, že Duch byl sou-

částí Božího díla již před stvořením. Rovněž uvádí, že Duch ne-
byl trvale dán nikomu. Zkoumání všech veršů ve Starém zákoně 
ukazuje, že Duch nikdy nebyl v nikom natrvalo. Nicméně formu-
lace v Novém zákoně dává úplně jiný obraz našeho křtu (pono-
ření) a naplnění Duchem svatým. On není jen „na“ nás, ale co je 
důležitější – je „v“ nás.

Orientace
Ve Starém zákoně Duch sestupuje na lidi především proto, aby 

prorokovali (Numeri 11,25–29; 24,2–3; 1. Samuelova 10,6.10; 
19,20.23; 2. Paralipomenon 15,1–2; 20,14–17) a plnili úkoly, kte-
ré přinášejí chválu Bohu (Exodus 31,1–5; Soudců 14,6.19; 15,14; 
1. Samuelova 16,13). V Novém zákoně je Duch svatý klíčovým 
článkem našeho spojení s Pánem (Římanům 8,1–17). O církvi se 
mluví jako o „svatém chrám v Pánu“, ve kterém žije skrze své-
ho Ducha (Efezským 2,21–22). Jsme velmi požehnáni, abychom 
mohli důvěrně poznat Boha.

Omezení
Ve Starém zákoně byl Duch svatý vylit cíleně, ale jen velmi 

zřídka v porovnání s Novým zákonem. Ačkoli Bůh stále poma-
zává ve smyslu schopnosti vykonávat úkoly a sloužit dary Ducha 
svatého (1. Korintským 12,7–11), musíme dávat pozor, abychom 
neztratili ze zřetele jeho přebývání ve věřících. Pokud to není jas-
né, budeme navždy prosit Boha, aby „na nás sestoupil“ namísto 
žádosti, aby z nás „vytékal“ (Jan 7,37–39).

Popis
Většina starozákonních Písem líčí Ducha jako „sestupujícího“ 

na někoho (Numeri 11,25–26; 1. Paralipomenon 12,18; Ezechi-
el 11,5). To se hodí pro pochopení momentálního prorockého slo-
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va nebo orientaci v poslání. V Novém zákoně nás Duch naplňuje 
a pak skrze nás působí. Jeho pomazání zůstává v Duchem napl-
něném věřícím, aby plodilo ovoce jeho přítomnosti a projevovalo 
jeho službu druhým.

Duch svatý v životě Ježíše Krista
Cíl 3: Ukázat na vedení Ducha svatého v Ježíšově životě.

Lukáš 4 poskytuje přehled o tom, co lze očekávat od života ve-
deného Duchem. U Lukáše 3,21–22 čteme o Ježíšově křtu Janem 
Křtitelem a sestoupení Ducha svatého na Ježíše v podobě holu-
bice. Chronologicky je Lukáš 4,1 další událostí, která se stala po 
Kristově křtu. V tomto verši čteme, že „Ježíš, plný Ducha svaté-
ho… byl veden Duchem na poušť“. Ježíš je náš příklad. Je důleži-
té pochopit, že život vedený Duchem začíná naplněním Duchem. 
Prostudujme nyní podrobněji, co to znamená.

Ježíš odolal pokušení (Lukáš 4,1–13)
Duch svatý vedl Ježíše na poušť, kde se postil čtyřicet dní a byl 

pokoušen od ďábla. Tři pokušení zaznamenaná v této kapitole lze 
rozdělit následujícím způsobem:

1. Předpoklad víry. Tento první ďáblův trik, aby Ježíš promě-
nil kámen v chléb, by snížil víru na kouzelnickou show. Ač-
koli byl Ježíš hladový, nejednal opovážlivě (Lukáš 4,13). 
Raději odolal nepříteli a potvrdil Boží pravdu.

2. Zkreslení milosti. Ježíš poznal, že ďábel není v pozici, aby 
mohl cokoliv nabízel. Pouze Bůh může dávat. Ďábel de-
formuje Boží dobrotu. Tato naprostá lež se stala zdrojem 
ďáblovy vlastní zhouby, když Ježíš reagoval slovy: „Budeš 
se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 
(Lukáš 4,8)
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3. Racionalizace Písma. Ďábel se snažil ospravedlnit pokušení 
tím, že chtěl, aby Ježíš překroutil význam Žalmu 91,11–12. 
Problémem by však nebylo, jak ďábel použil Písmo, ale to, 
jak ho podle něj měl použít Ježíš. Ježíš 91. Žalm neraciona-
lizoval. Odpověděl vhodným textem Písma, který pokušite-
le umlčel.

Duch soustředěný na Ježíše a zmocňující jeho službu 
(Lukáš 4,15–22.32.37.42)

Z hlediska svého vyučování v Nazaretu Ježíš splnil své poslání 
prostřednictvím pomazání Duchem svatým. Proto byl zmocněn 
zvěstovat, osvobozovat vězně, obnovovat zrak (fyzický i duševní) 
a propustit utlačované. Ježíš toho mohl během těch tří let služby 
udělat mnohem více, ale neudělal to. Jeho život vedený Duchem 
byl veden jednotou, kterou měl se svým Otcem (Jan 5,19).

Ježíš také žil s uznáním svého Otce. Proto nemusel hledat dů-
ležitost v uznání lidmi. Přesto byla lidem zjevná jeho efektivita 
nebo pomazání ve službě (Matouš 7,28–29).

Ježíš překonal odmítnutí ve službě (Lukáš 4,23–30)
Když Ježíš kázal pravdu o Elijášovi a Elíšovi, lidé se hněvali 

do té míry, že ho chtěli zabít. Základem pro Kristovu schopnost 
zvládnout toto počáteční odmítnutí jeho služby bylo bezpečí, které 
měl v lásce svého Otce. Věděl, že odmítnutí bude hrát v jeho služ-
bě významnou roli (Matouš 20,17–19; Lukáš 11,15; Jan 6,60–66; 
8,48). Přesto se svým srdcem držel lásky svého otce.

Ježíš pečlivě vážil svá slova (Lukáš 4,22.24– 28.32)
Ježíš volil slova, aby odpovídala situaci posluchačů. Někdy 

mluvil s lidmi laskavě (Jan 8,10–11), jindy je napomínal za chyby 
(Lukáš 11,37–52). Ve všech případech bylo jeho cílem prosazo-
vat Boží pravdu a lásku.
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Ježíš se zapojil do duchovních bitev (Lukáš 4,33–35.38–
41)

Je zřejmé, že Ježíšovo poselství provázela autorita. Avšak Je-
žíš přišel spíše jednat než mluvit. Jeho slova byla často provázena 
projevy moci Ducha k uzdravování, vyhánění démonů a dělání 
zázraků (Matouš 11,4–5; Lukáš 13,31–32). Proto Ježíš odhaloval 
a napomínal skutky tmy, aby mohli být druzí uvolněni natolik, 
aby v něj uvěřili.

Ježíš se modlil (Lukáš 4,42)
Ježíš věděl, že nemůže bojovat, pokud nebude způsobilý, tak-

že se držel v neustálém kontaktu s Otcem (Lukáš 4,42–43). Ježíš 
miloval svého Otce a odděloval si čas na to, aby s ním mluvil. 
Modlitba byla pro Krista velmi přirozená. Kromě toho nám Lu-
káš 4,1 říká, že Ježíš byl „veden Duchem“. Verš 43 uvádí, že Ježíš 
také věděl, proč byl poslán. Jedná se o mantinely pro křesťanský 
život – abychom byli vedeni Duchem v naší službě Pánu a byli si 
jisti, že jsme „poslaní Bohem“ ve všem, co děláme.

Bůh Duch svatý
Cíl 4: Vysvětlit, proč je Duch svatý Bůh.

Božské vlastnosti Ducha
Existují čtyři atributy nebo charakteristiky božství, které po-

pisují Ducha svatého jako Boha. První se nachází v Židům 9,14: 
„Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků 
k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposk-
vrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“ Tento verš tvr-
dí, že Duch Boží je věčný – bez počátku a konce. Nejzákladnější 
pravdou o Bohu je, že je věčný a existuje ve formě Trojice: Otec, 
Syn a Duch svatý (Genesis 1,26; Matouš 28,19; Jan 14,16–17; 
2. Korintským 13,14).
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Druhý atribut, který ukazuje božství Ducha svatého, se na-
chází v 1. Korintským 2,10–11: „Nám to však Bůh zjevil skrze 
Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo 
z lidí ví, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo 
nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.“ Tento verš zdůrazňuje, 
že Duch svatý je vševědoucí. Tato vlastnost je také vlastní Otci 
i Synu. Poznání Ducha je kompletní a zjevuje pravdu věřícím 
(Jan 16,13–14).

Třetí charakteristika se nachází v Římanům 8,11: „Jestliže ve 
vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, 
kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla 
Duchem, který ve vás přebývá.“ Tento verš ukazuje, že Duch sva-
tý je všemohoucí či všemocný. Je to on, kdo vzkřísil Ježíše Krista 
z mrtvých. Mocí Ducha byl také Ježíš počat v Mariině lůně (Lu-
káš 1,29–37). Tentýž Duch i nás oživuje v Kristu (Římanům 8,9–
10).

Čtvrtá boží charakteristika Ducha svatého se nachází v Žal-
mu 139,7–12. David se ptá: „Kam odejdu před tvým duchem, 
kam uprchnu před tvou tváří?“ (v. 7). Tato pasáž ukazuje na všu-
dypřítomnost Ducha svatého. Pojem všudypřítomný znamená, že 
Duch svatý je přítomen všude najednou. Matouš 8,1–13 zazna-
menává příběh Ježíše, jak uzdravuje sluhu římského vojáka, aniž 
by tam ve skutečnosti byl. Ježíš řekl vojákovi své slovo uzdravení 
a sluha byl uzdraven. Jak se to stalo? Duch svatý byl přítomen na 
obou místech současně, aby služebníka uzdravil na základě Ježí-
šova slova. Je úžasné vidět takové svědectví Písma!

Když budete číst Bibli, zjistíte, že Duch svatý je přítomen ve 
všech mocných Božích skutcích: Boží stvoření, inspirace Písma, 
znovuzrození, uzdravení, kříšení mrtvých a mnoho dalších mo-
mentů. Nyní obraťme pozornost na osobnost Ducha svatého.

Duch je osoba
Bible nám jasně ukazuje, že Duch svatý má vlastnosti osoby. 

Není jen nějakou silou vycházející z Boha Otce nebo Ježíše, Bo-
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žího Syna. Přemýšlejme o následujících třech osobních charakte-
ristikách Ducha svatého.

1. Má intelekt (1. Korintským 2,12–13). Duch nás učí pravdě 
a pomáhá nám pochopit Boží mysl.

2. Má cit (Římanům 15,30). Pavlova zmínka o „lásce Ducha“ 
naznačuje vášeň Ducha táhnout nás blíže k ostatním věří-
cím.

3. Má vůli a vykonává ji (1. Korintským 12,11). Duch rozho-
duje, jak budou rozdělovány jeho dary – jsou to jeho dary, 
které mají být použity podle jeho vůle.

S ohledem na povahu Ducha svatého první věřící chápali Du-
cha jako osobu. Ve Skutcích 5,3 Petr kárá Ananiáše, že lhal Du-
chu svatému. Ve Skutcích 7,51 Štěpán obviňuje Židy, že odporují 
Duchu svatému. V Matouši 12,31–32 Ježíš dává jasně najevo, že 
Duchu svatému je možné se rouhat. V Efezským 4,30 Pavel varu-
je křesťany před zarmucováním Ducha svatého. A v Židům 10,29 
se nakonec dozvídáme, že Ducha můžeme urážet.

V pozitivním duchu nám Písmo ukazuje, že můžeme dovolit 
Duchu ovládat naše životy (Římanům 8,9), můžeme přijmout po-
žehnání skrze jeho přímluvu (Římanům 8,27), vidět projevy jeho 
darů v nás a skrze nás (1. Korintským 12,7), překonávat v sobě 
boje těla (Galatským 5,16–26), a cítit jeho radost (1. Tesalonic-
kým 1,6). To jsou jen některé ze způsobů, jak jsme propojeni 
s Duchem svatým.

Závěr
Dílo Ducha svatého ve fyzickém stvoření nám ukazuje vzor 

toho, jak pracuje na duchovním formování věřících. Při pohle-
du na hlavní rozdíl mezi tím, jak Duch jednal ve Starém zákoně 
v porovnání s Novým zákonem, oceňujeme naši potřebu být po-
křtěni v Duchu. Poznávání Ducha svatého je celoživotní cesta. 
Tato lekce vám nabídla základ pro to, abyste se dozvěděli více 
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o Duchu a zažili více jeho přítomnosti. Proste Ducha svatého, 
aby vám jasně ukázal význam Bible a její aplikaci. Protože to byl 
on, kdo inspiroval sepsání Bible (2. Timoteovi 3,14–16; 2. Pe-
trův 1,20–21), můžeme si být jisti, že nám chce dát poznat její 
skutečný význam a umožnit nám žít podle ní k Boží slávě.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Genesis 1,1–2
Lukáš 4,18–19
Jan 3,1–8
Jan 4,23–24
Jan 7,37–39
Římanům 8,11
1. Korintským 2,10–11
2. Korintským 1,21–22
1. Janův 2,26–27

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Poznávání Ducha svatého
a) je způsob, jak se dostat do nebe.
b) je pouze pro velmi duchovní lidi.
c) je celoživotní cesta.

2. Proč se Duch svatý v Genezi 1,1–2 vznášel nad vo-
dami?

a) Čekal na dobrý záběr.
b) Čekal na Boha, než promluví.
c) Čekal, aby naplánoval, co by se mohlo udát během každého 

dne stvoření.
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3. Jaká tři slova popisují dílo Ducha ve fyzickém stvoření 
a duchovním formování?

a) Hledání, naplňování a plynutí
b) Zaplavování, vysvobozování a naplňování
c) Formování, naplňování a zaplavování

4. Dílo Ducha svatého je v obou částech Písma shrnu-
to

a) jako nekonzistentní a nemožné.
b) jako emocionální.
c) jako pomazání a naplnění.

5. Uveďte hlavní rozdíl mezi službou Ducha ve Starém 
zákoně a Novém zákoně.

a) Význam „pomazání“ přechází do významu „naplnění“.
b) Není mezi nimi žádný rozdíl.
c) Duch svatý teď žije v církvi, zatímco ve Starém zákoně ne-

měl kde přebývat.

6. Ježíš reagoval na ďáblova pokušení tak,
a) že se modlil, aby Bůh od něj tuto zkoušku odňal.
b) že požádal své učedníky, aby mu pomohli.
c) že napomenul ďábla prostřednictvím Písma.

7. Jak souvisí být pod vedením Ducha s naplněním Du-
chem?

a) Jestliže jsme naplněni Duchem, budeme víc milovat lidi.
b) Život vedený Duchem začíná naplněním Duchem.
c) Člověk musí být pokřtěn ve vodě, aby byl naplněn a veden 

Duchem.
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8. Tři charakteristiky povahy Ducha svatého jsou:
a) smysl pro humor, mírný temperament a milost
b) intelekt, emoce a vůle
c) laskavá povaha, tolerance a nevinnost

9. Který z těchto výroků je pravdivý?
a) V případě, že by Duch svatý věděl víc, byl by Bohem.
b) Duch svatý je Bůh, neboť zná všechno.
c) Duch svatý zná všechno, protože je Bůh.

10. Jak můžeme s jistotou vědět, že jsme Boží děti?
a) Duch individuálně dosvědčuje našim srdcím, že jsme Boží 

děti.
b) Prostřednictvím četby tolika knih o Bohu, kolik jen zvlád-

neme.
c) Tím, že se o to nestaráme.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (8.1)
2.b (8.1)
3.c (8.1)
4.c (8.2)
5.a (8.2)
6.c (8.3)
7.b (8.3)
8.b (8.4)
9.c (8.4)
10.a (8.4)
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O AUTOROVI LEKCE
Greg Kalyvas byl přes dvacet let ve službě. V současné době je 

pastorem Family Worship Assembly v Black River Falls ve státě 
Wisconsin. Také cestuje po světě, a vyučuje „Seminář o Duchu 
svatém.“
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Lekce 9

Křest Duchem svatým
Když mi bylo asi deset let, zúčastnil jsem se dětského tábora 

v Green Lane v Pennsylvanii, kde se nachází Východní Biblický 
Institut (nyní Křesťanská fakulta Valley Forge). Mé vzpomínky 
na duchovní atmosféru na táboře jsou živé – energický zpěv, váš-
nivá kázání a delší modlitební chvíle ve staromódní modlitební 
místnosti za pódiem. Žádný koberec, jen tvrdá dřevěná podlaha 
a vyřezávané dřevěné lavice. Jako mladý kluk jsem věděl o křtu 
v Duchu svatém. Můj pastor – táta – kázal o Duchu často. Moji 
učitelé z nedělní školy o tomto požehnání také vyučovali. Chtěl 
jsem tehdy získat tento slíbený dar víc než cokoliv jiného.

Jednou v noci jsem se po kázání dlouho a usilovně modlil. 
Bylo po půlnoci a stánek byl zavřený. Zatímco ostatní táborníci 
byli ve svých chatkách, můj poradce se za mě modlili, když jsem 
se snažil přijmout křest v Duchu svatém. Modlil jsem se tak dlou-
ho, že moje kolena byla bolavá a unavená. Pak jsem se převalil 
na záda a dál jsem volal k Bohu. Tak zoufale jsem chtěl být napl-
něn Duchem svatým, že jsem začal kopat nohama jako přeborník 
v plavání naznak.

Směju se při pomyšlení, co si ten poradce musel myslet. Poté, 
co mě pár minut nechal, se mě zeptal, proč to dělám. „Abych 
mohl být naplněn Duchem svatým,“ odpověděl jsem. Nedlouho 
předtím jsem byl jednou v neděli večer před oltářem v naší církvi 
ve Windsoru v Pennsylvanii, kde jsem viděl u oltáře muže leží-
cího na zádech, jak se modlí v jiných jazycích a kope nohama. 
Představoval jsem si, že když i já budu kopat nohama dostatečně 
usilovně a dlouho, budu naplněn Duchem a mluvit v jazycích. 
Poradce byl moudrý. Citlivě mi pověděl, že bych mohl přestat 
kopat nohama a uvolnit se. Připomněl mi, že Ježíš by mě naplnil 
Duchem svatým, pokud bych se mu prostě podvolil.
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Zavřel jsem oči, zhluboka se nadechl, zvedl ruce k nebi a chvá-
lil Ježíše. Téměř okamžitě mě Ježíš pokřtil v Duchu svatém a já 
jsem začal mluvit v jazycích. Jaká radost to pro mě byla žít z moci 
a moudrosti Ducha! Každý Kristův učedník může přijímat požeh-
nání křtu v Duchu svatém. Je to Boží zaslíbení pro každého z nás 
(Skutky 2,38–39).

OSNOVA
Identita Ducha svatého
Křest v Duchu svatém
Odkazy ve Starém a Novém zákoně na křest Duchem
Den Letnic
Základní rozdíly
Jak přijmout křest v Duchu svatém
Počáteční fyzický důkaz

CÍLE
1. Popsat, kdo je Duch svatý a co dělá.
2. Vysvětlit, co je křest v Duchu svatém.
3. Najít odkazy na křest v Duchu svatém ve Starém a Novém 

zákoně.
4. Shrnout, co se stalo v den Letnic podle záznamu ve Skut-

cích 2.
5. Identifikovat podstatné rozdíly mezi spasením a křtem v Du-

chu svatém a mezi křtem vodou a křtem v Duchu.
6. Vysvětlit, jak přijmout křest v Duchu svatém.
7. Vyložit důležitost mluvení v jazycích.

Identita Ducha svatého
Cíl 1: Popsat, kdo je Duch svatý a co dělá.

Velmi stručně bych chtěl zopakovat něco z toho, co bylo pro-
bráno v 8. lekci tohoto učednického kurzu. Duch svatý je tře-
tí osobou Boha. Je svatý, což znamená, že je čistý a oddělený 
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od hříchu. Je to Duch. Hebrejský výraz pro „ducha“ je ruach 
(Ezechiel 37,1) řecky je to pneuma (Skutky 1,8). Obojí znamená 
„dech“ nebo „vítr“. Duch svatý je tedy dech nebo vítr toho, kdo 
je oddělený.

Duch svatý je Bůh
Duch svatý je Bůh (Skutky 5,3–4; 1. Korintským 3, 16). Jsou 

mu připisovány božské atributy: dává život (Římanům 8,2), zná 
pravdu (Jan 16,13), dokonale miluje (Římanům 15,30), je svatý 
(Efezským 4,30), je věčný (Židům 9,14) a všudypřítomný (Žalm 
139,7). Duch svatý dělá skutky Boží. Tvoří (Genesis 1,2), vyhání 
démony (Matouš 12,28), usvědčuje z hříchu (Jan 16,8), obnovuje 
(Jan 3,8) a křísí (Římanům 8,11).

Duch svatý má osobnost
Boží učedníci vždy nezobrazovali Duchu svatého jako osobu. 

Například starověké židovské pojetí ještě chápalo Božího Ducha 
jako mocnou neosobní sílu (McGee a Burgess 1988, s. 801). Avšak 
Nový zákon jasně učí, že Duch svatý je božská osoba s vlast-
nostmi osobnosti. Má mysl, inteligenci, poznání (Římanům 8,27; 
1. Korintským 2, 11) a vůli (Skutky 16,6–7). Mluví (Skutky 8,29; 
11,12), miluje (Římanům 15,30), může být zarmoucený, lze se mu 
rouhat, urážet ho nebo pobouřit (Matouš 12,31; Efezským 4,30; 
Židům 10,29). Žádná neosobní síla, jako je elektřina, blesk, voda 
nebo vítr, nemohou projevit takové emoce. Žádná z těchto neo-
sobních sil nemá znalosti a vůli. Kromě toho je Duch svatý jako 
osoba uveden v mužském rodě. Jan píše: „Jakmile však přijde on, 
Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“ (Jan 16,13)
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Dílo Ducha svatého

Duch svatý usvědčuje z hříchu a vytváří duchovní život
Duch svatý nám zjevuje, co pro nás Ježíš vykonal (Jan 16,15). 

Usvědčuje nás z hříchu, Kristovy spravedlnosti a Božího soudu 
nad Satanem (Jan 16,8–11; 1. Janův 3,8). Duch svatý v nás také 
produkuje duchovní život (Římanům 8,1–2). Než jsme přijali 
Krista, byli jsme mrtví v hříchu. Avšak když jsme byli spaseni, 
Duch svatý nás ujišťuje, že jsme synové Boží (Římanům 8,16).

Duch svatý také přináší ovoce spravedlnosti v životě věřících 
(Galatským 5,22–23). Ovoce Ducha nemůže být dosaženo vlast-
ním úsilím, ale když necháme Ducha, který v nás přebývá, převzít 
kontrolu a tvořit v našich životech své ovoce, tak poroste.

Duch svatý nás činí svatými
Duch svatý nám dává moc nad naší lidskou, tělesnou podsta-

tou (Galatským 5,16; Římanům 8,13). Každý Kristův učedník 
musí bojovat bitvu mezi naší duchovní povahou a naší lidskou, 
tělesnou povahou.

Když bylo našemu prostřednímu synovi Jonatanovi devět, ulo-
žil jsem ho jednou večer do postele. Po modlitbě Jonatan řekl: 
„V mojí puse probíhá válka.“

„Co myslíš tou, ‚válkou‘?“ zeptal jsem se.
„Je to válka mezi mým kašlem a sirupem proti kašli.“
„Kdo tu válku vyhrává?“ naléhal jsem.
„Právě teď vyhrává kašel, ale nakonec vyhraje sirup proti kaš-

li,“ odpověděl s jistotou.
Pak pokračoval: „Carman má písničku o bitvách. V té písničce 

zpívá, že můžeme některé z bitev prohrát, ale jdeme vyhrát válku. 
Kašel může vyhrát některé z bitev, ale sirup proti kašli vyhraje 
tuhle válku.“

To byla chvíle pro vyučování – možnost sdílet s Jonatanem 
Pavlova slova z Římanům o boji, který probíhá v každém z nás, 
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o válce mezi tělem a duchem. Je pravda, že když se poddáme 
Duchu, jsme osvobozeni od zákona hříchu a smrti.

Duch svatý nám pomáhá se modlit
Duch také pomáhá se modlit (Římanům 8,26). Fred Cottriel, 

bývalý misionář, pastor a dozorce jihokalifornské oblasti Assem-
blies of God, zažil zázrak, protože Duch svatý vyzval jednu ženu, 
aby se modlila. Vyprávěl následující příběh:

„Jednou během druhé světové války, když byl sníh, jsem ne-
spal v opravdové posteli už celé měsíce. Byl jsem unavený z toho, 
že jsem byl unavený; a byl jsem unavený z toho, že jsem měl 
strach. Byl jsem mokrý a prochladlý. Byl jsem vyčerpaný ze ztrá-
ty kamarádů. Potřebovali jsme si udělat krátkou přestávku. Moji 
muži a já jsme se ubytovali v jednom z neobydlených domů.

Dům, který jsem vybral, měl krb. Rozdělal jsem oheň, seděl 
na pohovce a usnul jsem. Zdálo se mi, že jsem byl zraněn. Probu-
dil jsem se ze snu kvůli rozkazu, abychom doručili nějaké miny 
pěší jednotce, která potřebuje pomoc. Výbušniny byly umístě-
ny na můj tank a s jednotkou jsme uskutečnili průlom. Zatímco 
jsme předávali miny, nepřítel začal ostřelovat naše pozice. Byl 
jsem zraněn. Miny byly zasaženy, ale jako zázrakem nevybuchly. 
Když jsem tento příběh vyprávěl po válce v církvi, jedna žena se 
mě zeptala: ‚Co to bylo za den?‘

Když jsem jí to pověděl, řekla: ‚Povím ti zbytek příběhu.‘ Pán 
ji tehdy probudil a ona jasně viděla mou tvář. Duch jí přikázal, 
aby se za mě přimlouvala. Její modlitba mi zachránila život. Díky 
Bohu za její poslušnost a moc modlitby.“ (Pentecostal Evangel)

Duch svatý radí a posiluje kvůli službě
Duch svatý nám pouze neradí v Kristově pravdě (Jan 14,16–

17; 16,12–13), ale také nás posiluje a vybavuje pro věrnou služ-
bu (Lukáš 24,49; Skutky 1,8.4.31). Snaha sloužit Bohu bez moci 
Ducha svatého je marná.
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Křest v Duchu svatém
Cíl 2: Vysvětlit, co je křest v Duchu svatém.

Křest v Duchu svatém je duchovní zážitek, ke kterému poprvé 
došlo v Jeruzalémě deset dnů po nanebevstoupení Ježíše Krista. 
Tato událost je živě popsána ve Skutcích 2,1–4. Celkem 120 křes-
ťanů bylo naplněno Duchem a začali mluvit v jazycích, když je 
k tomu Duch zmocnil. Ostatní nadpřirozené projevy zahrnovaly 
zvuk vichřice, naplňující celý dům, kde se shromáždili, a něco 
jako ohnivé jazyky, které spočinuly na každém z přítomných.

Tento křest, který se liší od spasení a navazuje na něj, je k dis-
pozici všem Kristovým učedníkům. McGee a Burgess (1988) to 
popisují takto: „Tento křest znamená úplné ponoření do skuteč-
nosti Ducha svatého tak, že ten, kdo je takto pokřtěný, má živý 
dojem přítomnosti a moci Ducha.“ (s. 41)

Podívejme se nyní podrobněji na terminologii v Novém záko-
ně, která odkazuje na křest v Duchu svatém. Různé výrazy nám 
dávají jasnější představu o tom, co Bůh dělá, když věřící zažívají 
tuto úžasnou událost.

Být pokřtěn Duchem svatým (v Duchu svatém)
Křesťané, kteří jsou pokřtění v Duchu svatém, se náhle po-

noří do přítomnosti Božího Ducha svěžím a novým způsobem 
(Skutky 1,4–5; 11,16). Podle zkušeností je vidět, že Duch, který 
přebývá v každém opravdovém věřícím, v něm žije a ovlivňuje 
ho mocnějším způsobem.

Vylití Ducha
Možná jste někdy stáli venku během lijáku. Déšť vám brzy 

promáčel vlasy, oblečení a boty. V některých ohledech je vylití 
Ducha svatého přirovnáno ke skutečnému dešti. I když nemůže-
me Ducha svatého fyzicky vidět, když je na nás vylit, jeho účinky 
jsou nezaměnitelné (Skutky 2,17–18; 2,33; 10,45–46).
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Naplněn Duchem svatým
Být naplněn Duchem nenaznačuje, že někdo má více Ducha 

než někdo jiný. Spíše je to tak, že Duch, který je plně přítomen, 
o sobě dává jasně vědět tomu, v kom přebývá. Je možné se na to 
dívat ještě jinak: když je Kristův učedník pokřtěn v Duchu sva-
tém, tak je Duch, který v něm přebývá, uvolněn, aby dotyčného 
úplně zaplnil (Jan 7,37–39; Skutky 2,4, 9,17).

Duch svatý sestupuje na jednotlivce
Nový zákon také mluví o Duchu svatém, který sestupuje na 

jednotlivce a naplňuje je. Ježíš například řekl: „Ale dostanete moc 
Ducha svatého, který na vás sestoupí.“ (Skutky 1,8) Tento termín 
popisuje náhlost, s níž Duch často sestupuje do lidských srdcí. 
Jiné odkazy na tento pojem lze nalézt ve Skutcích 10,44 a 19,6.

Dar Ducha svatého
Ze zkušeností víme, že o křtu v Duchu svatém se také mluví 

jako o „daru Ducha svatého“ (Skutky 2,38). Slovo „dar“ zname-
ná, že křest v Duchu svatém nelze získat odměnou za následování 
Krista nebo díky dosažení určité úrovně duchovnosti. Stejně jako 
spasení je i křest v Duchu svatém dar nebo požehnání. Nemůže-
me ho získat ani si ho něčím zasloužit.

Je také důležité si uvědomit, že „dar Ducha svatého“ se liší od 
„darů Ducha svatého“ (1. Korintským 12,4–11). Zatímco dar Du-
cha svatého popisuje počáteční naplnění Duchem v životě věřící-
ho, dary Ducha svatého jsou Bohem dané schopnosti a dovednos-
ti, které umožňují Kristovým učedníkům, aby sloužili druhým.

Zaslíbení Ducha svatého
Petr řekl hledajícím v den Letnic: „Neboť to zaslíbení platí 

vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 
Bůh.“ (Skutky 2,39) Slovo „zaslíbení“ (řecky epangelia) zname-
ná „dar milostivě ohlášený a věnovaný“. Zaslíbení je prohlášení 
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o nějaké výhodě, která má být udělena. Jakým přínosem je křest 
v Duchu svatém!

Pro některé lidi jsou zaslíbení jako křupavý povrch koláče 
– lehce se udělá a snadno se zlomí. Ovšem s Bohem to takhle není! 
Bůh, který „pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého 
služebníka“ (Žalm 105,42), je tentýž Bůh, který ctí své sliby vůči 
nám. Pavel to potvrzuje: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich 
jen je, bylo v něm řečeno ‚Ano‘.“ (2. Korintským 1,20)

Tento křest v Duchu svatém je zaslíbením každému věřícímu: 
mladým, starým, mužům, ženám, bohatým, chudým, vzdělaným, 
nevzdělaným, ženatým, svobodným, nově uvěřivším nebo zralým 
ve víře. Tento dar je pro všechny. V celém Novém zákoně jsme 
si všimli, že na tento křest v Duchu svatém se odkazuje různě. 
Přesto jde o totožné požehnání – totální ponoření do osoby, pří-
tomnosti a moci Ducha svatého. 

Odkazy ve Starém a Novém zákoně na křest Duchem
Cíl 3: Najít odkazy na křest v Duchu svatém ve Starém a No-

vém zákoně.

Prorok Jóel
Starozákonní prorok Jóel, který psal podle toho, jak jej Duch 

inspiroval, zaznamenal toto požehnání: „Potom se stane: Vyleji 
svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou pro-
rokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká 
vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého 
ducha.“ (Jóel 3,1–2) Když Petr vysvětloval tento neobvyklý du-
chovní jev v den Letnic, řekl Židům (svým krajanům):

„Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí… Ale děje se, co 
bylo řečeno ústy proroka Jóele: ‚A stane se v posledních dnech, 
praví Bůh, že sešlu svého Ducha na všechny lidi, vaši synové 
a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci 
budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky 
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a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou 
prorokovat.‘ “ (Skutky 2,15–18)

Jan Křtitel
Jan Křtitel také slíbil toto požehnání. V kázání u řeky Jordán 

tento Kristův předchůdce oznámil: „Já vás křtím vodou k pokání; 
ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já … on vás bude 
křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Matouš 3,11)

Ježíš Kristus
Před svým nanebevstoupením Ježíš zdůraznil, že Duch svatý 

bude vylit na jeho učedníky: „Hle, sesílám na vás, co slíbil můj 
Otec.“ (Lukáš 24,49) Zatímco po svém vzkříšení z mrtvých jedl 
se svými učedníky, vedl je k tomu, aby neopouštěli Jeruzalém: 
„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne sly-
šeli.“ (Skutky 1,4) Ježíš zopakoval svůj slib: „Ale dostanete moc 
Ducha svatého, který na vás sestoupí; a budete mi svědky.“ (Skut-
ky 1,8)

Apoštol Petr
Už dříve jsme si všimli, že Petr, který se z rybáře stal kaza-

telem, slíbil dar Ducha svatého velkému množství posluchačů 
(Skutky 2,38–39). To je velmi důležité! Máme čtyři jednotlivce 
– Jóela, Jana Křtitele, Ježíše Krista a apoštola Petra, kteří nazna-
čují, že křest v Duchu svatém je pro všechny křesťany. To zname-
ná, že i pro vás! Bůh nám dává víru věřit, přijímat a nárokovat si 
toto požehnání!

Osobní svědectví
Moje prababička, Adeline Sorbová, se na začátku 20. století 

přistěhovala z Itálie do Spojených států. Po svatbě s Anthonym 
pečovala o svých patnáct dětí. Nejstarší z nich byla moje babič-
ka Marie. Jakožto zbožní katolíci rodina Sorbových každý týden 
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zapřáhla koně do kočáru, aby se zúčastnila mše v New Castlu 
v Pennsylvanii. Jednoho dne kvůli předčasné smrti jedné přítel-
kyně v hořícím domě Adeline upřímně volala k Bohu – měla po-
chybnosti o vlastním věčném osudu. Když pár dní poté Adeline 
prala prádlo, byla pokřtěna v Duchu svatém. Byla naplněna ohro-
mující radostí a začala mluvit jazyky, které neznala.

Modlila se, aby věděla, co to bylo za zvláštní zážitek. Později 
jasně slyšela hlas: „Jdi tam, kde jsou blázniví lidé.“ Vzhledem 
k tomu, že byla úplně sama, když tu zprávu uslyšela, domnívala 
se, že s ní mluvil Bůh. Nikdy neslyšela o „bláznech“.

Při prodeji sýra a mléka po domech se ptala: „Nevíte, kde jsou 
‚blázni‘?“ Nikdo to nevěděl. Avšak jednoho dne si přišel na její 
farmu vyzvednout zelené fazole jeden přítel, který jí řekl: „Já ne-
vím, co hledáš, ale v Lyndelově ulici se v jednom domě schází 
skupina Italů. Zpívají a modlí se tak hlasitě, že jejich sousedé 
jim říkají blázni. Několikrát jsem tam sám zašel. Pokud chceš, 
vezmu tě tam.“ Adeline šla a její život se změnil. Během krátké 
doby uvěřili všichni členové její rodiny v Ježíše Krista jako svého 
osobního Spasitele.

Den Letnic
Cíl 4: Shrnout, co se stalo v den Letnic, podle záznamu ve 

Skutcích 2.

V den Letnic se na svátek Letnic v Jeruzalémě shromáždili 
Židé z celého světa. Tento svátek je poprvé zmíněn v Leviti-
ku 23,15–21. Byl to čas oslav, kdy Židé vykonávali každoroční 
pouť do Jeruzaléma. Svátek letnic – oslava sklizně – znamenal 
počátek doby, kdy lidé přinesli prvotiny své úrody jako oběť a dě-
kovali Bohu za jeho mnohá zaopatření a štědré žně. Řecký výraz 
pro letnice znamená „padesát“. Tento svátek se slavil padesát dnů 
po Velikonocích.

Shrňme si, co se stalo v den Letnic. V poslušnosti Ježíšovu 
příkazu 120 Kristových učedníků zůstalo v Jeruzalémě, aby se 
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modlili a čekali na Pána (Lukáš 24,49; Skutky 1,4–5). Nevědě-
li, co mají očekávat, až na to, že mají přijmout novou duchovní 
sílu. Částečný seznam přítomných je uveden u Lukáše a ve Skut-
cích 1,13–14.

Když se „všichni svorně a vytrvale modlili“ (Skutky 1,14), 
ozval se z nebe zvuk podobný vichřici (Skutky 2,2). Přesně v týž 
okamžik modlící se učedníci něco uviděli: „A ukázaly se jim ja-
koby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul je-
den.“ (v. 3) Okamžitě byli naplněni Duchem svatým a byli schop-
ni mluvit jazyky, které se nikdy neučili.

Tito nově zmocnění věřící opustili modlitební místnost a šli do 
ulic Jeruzaléma, zatímco stále chválili Boha v různých jazycích. 
Tisíce Židů z celého světa slyšeli palestinské Židy chválit Boha 
v jazycích, kterými dříve nemluvili, ale velmi dobře jim rozuměli 
ti, kdo je slyšeli „Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: Co to 
má znamenat?‘ “ (2,12) Avšak jiní se věřícím vysmívali v domně-
ní, že jsou opilí. Potom se shromáždil tisícový dav a Petr kázal 
a vysvětloval jim, že to, co tito Kristovi učedníci zažívají, je přes-
ně to, co prorok Jóel prorokoval stovky let předtím (2,14–21).

Petr použil tuto příležitost ke kázání o ukřižování a vzkříšení 
Ježíše Krista. V důsledku toho přijaly tisíce lidí jeho poselství 
a byli pokřtěni (2,41). V tento den se zrodila novozákonní církev. 
V současné době se Kristovi učedníci, kteří přijímají stejnou zku-
šenost, jakou zažili apoštolové v den Letnic, nazývají „letniční“.

Primární účel křtu v Duchu svatém – přijetí duchovní 
moci

Ježíš jasně učil o primárním účelu této mocné duchovní zku-
šenosti. „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí; 
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samaří a až 
na sám konec země.“ (Skutky 1,8)

Ježíš chce, aby celý svět věděl o jeho lásce a milosti, jeho spá-
se a odpuštění. S vědomím, že jsme často ustrašení, nám dal toto 
požehnání, které nás zmocňuje k tomu být jeho svědky. Křest 
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v Duchu svatém zmocnil a povzbudil věřící v prvním století. 
Apoštolové, kteří se při jeho zatčení a ukřižování báli aby nebyli 
spojováni s Ježíšem, se poté, co byli naplněni Duchem svatým, 
stali velmi odvážnými. Už se nestyděli být spojováni s Kristem, 
ale odvážně kázali o Kristu při každé příležitosti (Skutky 2–7).

Projevy duchovní moci
V důsledku tohoto duchovního zmocnění se tito Duchem napl-

nění věřící v prvním století těšili z mnoha pozitivních duchovních 
vedlejších produktů. Zde je přehled těchto požehnání:

Směle mluvili Boží slovo, svědčili o Ježíšově vzkříšení • 
(Skutky 3,12–16; 4,8–12; 4,31.33; 5,42).
Byli svědky zázraků uzdravení (Skutky 3,1–10; 5,12–16).• 
Měli nekonečnou radost uprostřed složitých okolností • 
(Skutky 5,41; 13,52).
Jejich modlitební život byl silný (Skutky 2,42; 3,1; 4,31; • 
12,5).

Základní rozdíly
Cíl 5: Identifikovat podstatné rozdíly mezi spásou a křtem 

v Duchu svatém a mezi křtem vodou a křtem v Duchu.

Spása a křest Duchem
Spasení je zázračný proces, kdy se z jednotlivců, kteří se roz-

hodli věřit v Ježíše Krista, stávají Boží děti (Římanům 10,9–10; 
Jan 1,12), přijímají odpuštění hříchů a dar věčného života. Křest 
v Duchu svatém je zázračný proces, při kterém jsou Kristovi 
učedníci ponořeni do Ducha svatého, což umožňuje Duchu svaté-
mu, aby byl uvolněn do životů věřících a skrze ně pak dál. Přes-
tože je pro věřící křest v Duchu nesmírně důležitý, není nutný pro 
vstup do nebe. Podstatný rozdíl mezi spásou a křtem Duchem je 
tedy v tom, že zatímco spása nám umožňuje vstoupit do osobního 
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vztahu s Bohem, křest v Duchu svatém nám dává sílu, abychom 
mohli žít Kristův život.

Duch svatý je plně přítomen v životě každého věřícího (1. Ko-
rintským 3,16; Římanům 8,9). Nicméně když je věřící pokřtěn 
v Duchu svatém, pak Duch jako řeka protéká skrze něj (Jan 7,38–
39) a tak ho naplňuje moudrostí, přítomností a slovy Ducha.

Křest vodou a křest Duchem
Vzhledem k tomu, že je termín „křest“ použit jak pro naplnění 

Duchem, tak pro ponoření do vody, bylo by užitečné poukázat na 
některé rozdíly mezi těmito dvěma zkušenostmi.

Za prvé křest ve vodě nastává, když je křesťan fyzicky pono-
řen do vody jiným Kristovým učedníkem (často pastorem). Křest 
v Duchu svatém nastane, když Ježíš Kristus duchovně vtáhne 
svého učedníka do života v plnosti Ducha (Matouš 3,11).

Za druhé křest vodou je veřejné svědectví o tom, že jsme spolu 
s Kristem zemřeli naší staré přirozenosti a byli jsme vzkříšeni 
spolu s Kristem k novému životu (Římanům 6,4–8). Křest v Du-
chu je osobní a často soukromá zkušenost, která má za následek 
větší moc pro efektivnější svědectví a službu (Skutky 1,8).

Za třetí křest vodou je primárně aktem poslušnosti. Křest Du-
chem je především záležitostí víry.

Jak přijmout křest v Duchu svatém
Cíl 6: Vysvětlit, jak přijmout křest v Duchu svatém.

Křest v Duchu svatém je stejně jako všechna Boží požehnání 
darem, který získáme plnou důvěrou v Krista. Tento konkrétní 
dar však vyžaduje, aby se věřící fyzicky i duševně poddal. Možná 
v této fázi svého křesťanského života velmi toužíte zažít křest 
v Duchu svatém. Pokud ano, s modlitbou čtěte to, co bude násle-
dovat, a začněte hledat Pána kvůli tomu, aby na vás vylil Ducha.
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Rady pro hledání křtu Duchem
1. Čtěte verše, které popisují křest v Duchu svatém (Skut-

ky 1,4–8; 2,1–4; 2,38–39; 8,14–17; 10,44–46; 19,1–7).
2. Nechejte se v srdci přesvědčit, že Bůh očekává, že věřící 

mají být naplněni Duchem (Efezským 5,18).
3. Přijměte fakt, že tento dar je Božím zaslíbením i pro vás 

(Skutky 2,39).
4. Začněte uctívat a chválit Ježíše, který křtí v Duchu svatém. 

Když to uděláte, vaše srdce bude otevřenější pro přijetí to-
hoto požehnání. Ježíš řekl: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke 
mně a pije!“ (Jan 7,37) Pouze Ježíš vás může naplnit Du-
chem.

5. Jednoduše požádejte Ježíše, aby vás pokřtil v Duchu sva-
tém.

6. Soustřeďte se na Dárce (Ježíše), nikoli na dar.
7. V určitém okamžiku při uctívání Ježíše budete cítit nevy-

světlitelné nutkání mluvit slova, která jsou vám cizí. To 
vám Duch umožňuje mluvit v jazycích, které jste nikdy ne-
učili (Skutky 2,4). Poddejte se tomuto impulsu, i když to 
bude znít divně a vypadat nelogicky. Budete mít s největší 
pravděpodobností pocit, že to nemáte pod kontrolou. V ur-
čitém smyslu je to pravda. Když se poddáte Duchu, pře-
vezme kontrolu on. Pamatujte si, že Bůh vás nikdy nebude 
k mluvení v jazycích nutit nebo tlačit. Musíte být ochotni. 
V podstatě mluvíte vy, ale slova poskytuje Duch.

8. Pokud nemluvíte v jazycích hned napoprvé, když požádáte 
Ježíše, aby vás pokřtil v Duchu svatém, nadále udržujte své 
srdce otevřené vůči Pánu, když s ním budete rozmlouvat. 
Nemyslete si, že jste udělali něco špatně nebo že vám Je-
žíš toto požehnání nechce dát. Někdy to trvá o něco déle, 
abychom byli připraveni přijmout vylití Ducha. Bůh však 
odměňuje ty, kdo ho upřímně hledají (Židům 11,6).

9. Děkujte Bohu, že vám tento dar dal.
10. Nezapomeňte, že schopnost mluvit cizími jazyky je pouze 

výsledkem, nikoliv smyslem naplnění Duchem. Primárním 
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účelem křtu Duchem, jak bylo uvedeno dříve, je přinést slá-
vu Bohu tím, že jsme zmocněni a uschopněni k účinnější-
mu svědectví a službě.

Neomezujte Boha ani sebe svými představami
Neexistuje jediný způsob, jakým jsou křesťané pokřtěni Du-

chem svatým. Někdy můžeme při modlitbě sedět (Skutky 2,1–4; 
4,31), klečet, stát nebo chodit. Jindy se s námi může někdo mod-
lit, když přijímáme toto požehnání (Skutky 8,17; 9,17; 19,6). Jin-
dy jsou lidé pokřtěni v Duchu, zatímco prostě poslouchají kázání 
Božího slova (Skutky 10,44–46). Dar můžeme dostat, když jsme 
sami nebo když se modlíme v malé nebo větší skupině.

Jakmile je dar jednou darován, musíme pracovat na rozvíjení 
daného jazyka tím, že trávíme více času modlením v Duchu. Jistě 
na začátku může někdo jednoduše opakovat několik slov v ne-
známém jazyku, stejně jako když malé dítě začne říkat pár slov. 
Ovšem jak používáme jazyk, který nám Bůh dal, naše duchovní 
slovní zásoba poroste.

Slovo varování
Ve své horlivosti vidět druhé, že jsou pokřtěni Duchem svatým, 

se někteří pošetilí věřící žel snaží pomáhat ostatním být naplněni 
Duchem. Zažil jsem tyto takzvané „pomocníky“, jak říkali těm, 
kteří upřímně hledali Ježíše: „Jdi do toho!“ nebo „Vydrž!“ nebo 
„Prostě ta slova pusť ven!“ Ve většině případů, kdy k tomu dochá-
zí, upřímně hledající člověk začne tápat a neví, co má dělat.

Také jsem slyšel o některých křesťanech, kteří řeknou těm, 
co hledají: „Stačí říct desetkrát rychle za sebou Haleluja a za-
čneš mluvit v jazycích.“ Nebo říkají: „Opakuj po mně tato slova“ 
a poté pokračují tak, že řeknou tomu, kdo se modlí, jaká cizí slova 
mají říkat. I když ti, kdo to dělají, jsou pravděpodobné upřímní, 
upřímně se mýlí. Tím, kdo křtí v Duchu svatém, je Ježíš. On je 
plně schopen nás naplnit a Duch nás může uschopnit k mluvení 
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krásnými nebeskými jazyky, kterými Bůh chce, abychom mluvi-
li.

Svědectví
Když jsem před lety zakládal sbor New Life v Athens v Ohiu, 

Barbara – jedna z našich prvních členek – zoufale chtěla být po-
křtěna Duchem svatým. Modlili jsme se s ní a zdálo se, že se 
nic podstatného nestalo. Když však odešla ze sboru a jela autem 
domů, dál uctívala a chválila Ježíše. O chvíli později něco pocítila 
v nitru a začala mluvit v jazyce, kterému se nikdy neučila. Když ji 
Ježíš pokřtil v Duchu, byla naplněna nevýslovnou radostí.

Pokud jste hladoví po Bohu a dosud jste se nemodlili, abys-
te byli naplněni Duchem, dovolte mi, abych vás dnes povzbudil. 
Nenechte se odradit těmi, kteří říkají, že v dnešní době se to už 
neděje. Miliony křesťanů z celého světa vědí osobně, že děje!

Počáteční fyzický důkaz
Cíl 7: Vyložit důležitost mluvení v jazycích.

Důkaz křtu v Duchu
Věříme, že i dnes je mluvení v jazycích úvodním fyzickým dů-

kazem křtu v Duchu svatém, protože to byl první fyzický důkaz 
křtu v Duchu svatém v církvi během prvního století (Skutky 2,4; 
10,46; 19,6). Někteří teologové věří, že kniha Skutků je historic-
ká, nikoliv teologická, a jejím záměrem je zachytit historii, niko-
liv vytvářet doktrínu. Domníváme se však, že Bůh chce, abychom 
zažili stejnou moc jako věřící v prvním století.

Je důležité si uvědomit, že mluvení jazyky není důkazem na-
plnění Duchem; je to prvotní fyzický důkaz. Existují samozřejmě 
další důkazy. Například máme moc pro sdílení své víry a čistoty 
v našich činech, postojích a slovech. Zažíváme radost, kterou ne-
lze potlačit, bez ohledu na okolnosti. A užíváme si větší povědo-
mí o Duchu v našem každodenním životě.
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Jazyky jsou velkým požehnáním
Pojďme se podívat na některá z požehnání vyplývajících 

z mluvení v jazycích.
Za prvé když mluvíme jinými jazyky (někdy se tomu říká 

modlitba v Duchu), můžeme se modlit s vírou a důvěrou, i když 
pokaždé nevíme, jak se konkrétně modlit (Římanům 8,26–27).

Za druhé když se modlíme v Duchu, náš vlastní duch je posílen 
a vzděláván (Judův 20; 1. Korintským 14,4). Následující příběh 
tuto pravdu působivě ilustruje. Cy Homer, který je nyní s Pánem, 
byl po mnoho let významným pastorem, kazatelem a pedagogem. 
Tento příběh se týká jeho manželky Rut, která bojovala na mod-
litbách. Cy hrál během druhé světové války v Pacifickém divadle. 
Nějaký vojenský kaplan se dostal do bitevní vřavy. Řekl svému 
velícímu důstojníkovi, že chce být tam, kde je ho nejvíce potřeba. 
Jeho doprovod byl na lodi přesouván z filipínské Okinawy. Cy 
mezitím na lodi prožil nervové zhroucení. Byl z náporu války zlo-
mený na těle i na duchu, takže byl přijat do filipínské nemocnice, 
kde ležel několik dní stočený do klubíčka. Navštívil ho jiný, Du-
chem naplněný kaplan – Brengle. Když se Brengle začal vrouc-
ně a vážně modlit ve svém modlitebním jazyku, Cy Homer se 
také začal modlit v jazycích. Později vyprávěl, že když se modlili 
v Duchu, měl pocit, jako by byly z jeho života odstraněny všech-
ny trosky. V důsledku modlitby v Duchu bylo obnoveno Home-
rovo emocionální a fyzické zdraví. Nedlouho poté byl propuštěn 
z nemocnice a vrátil se na bojiště, silný a v pořádku.

Když se modlíme v Duchu, máme společenství s Bohem na 
hlubší úrovni, která je nad rámec naší mysli ho pochopit, ovlivnit 
nebo do něho zasahovat (1. Korintským 14,14).

Za třetí protože Duch svatý oslavuje Krista, naše schopnost 
uctívat a chválit Boha se také zvětšuje, pokud se modlíme v Du-
chu (Skutky 2,11; Jan 16,14). Pastor Jack Hayford poznamená-
vá: „Od samého počátku církve nebyla chvála pouze společná, 
ale zdrojem oslavení Boha byl duchovní jazyk, dláždící cestu ve 
chvále k dalšímu oslavení Krista Ježíše, Božího syna.“ (Hayford 
1996, s. 45)
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Vypořádání s pochybností
Poté, co jsme byli pokřtěni v Duchu, náš nepřítel ďábel často 

zasévá v našich myslích semena pochybností ohledně naší zkuše-
nosti. Norma Championová – univerzitní profesorka a dlouholetá 
senátorka státu Missouri – jako studentka pochybovala o pravosti 
svého křtu v Duchu. Napadlo ji, jestli pouze emocionálně nerea-
govala na Boží přítomnost.

Jednou ráno seděla v kapli se svým spolužákem Valem Kelle-
rem. Slyšela, jak Val tiše mluví v jiném jazyce, modlí se a fran-
couzsky chválí Boha. Protože studovala francouzštinu, byla 
schopna rozumět tomu, co říká. Zdálo se, že Val mluví dokonale 
francouzsky a nemá žádné problémy s nosními a krčními tóny, 
které jsou pro americké studenty francouzštiny často obtížné. 
Když se ho Norma později zeptala, Val jí odpověděl, že nikdy 
francouzštinu nestudoval a ani si neuvědomoval, že tímto jazy-
kem mluví. Od té chvíle Norma o své zkušenosti křtu Duchem 
a mluvení v jazycích nikdy nepochybovala.

Závěr

Křest v Duchu nikdy nebyl zamýšlen jako ojedinělá emocio-
nální a duchovní událost, která by měla být zaznamenána v de-
níku věřícího. Křest v Duchu je vstupním bodem do prostředí 
a atmosféry Ducha, aby Kristův učedník dýchal Ducha v každém 
okamžiku. Pokud neustále dýcháme Ducha, náš duch je oživován, 
což nám umožňuje být mocnějšími svědky Ježíše Krista, kterého 
Duch přišel oslavit a uctít.

Přemýšlejte o tom, jak byli učedníci v prvním století naplněni 
Duchem (Skutky 2,4). Byli „naplněni radostí a Duchem svatým“ 
(Skutky 13,52) a na oplátku naplnili Jeruzalém svým učením. To 
by mělo být naším vzorem. Jsme naplněni, abychom naplňovali, 
a pokřtěni, abychom byli požehnáním!

Ve svém moudré knize The Table of Inwardness Calvin Mil-
ler napsal o starožitné dřevěné krabici od dynamitu, kterou měl 
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doma. Krabice byla vyrobena v devatenáctém století a byla peč-
livě zkonstruována, aby odolávala otřesům při převozu výbušnin 
od výrobce do místa určení. Na víku byla velká červená a čer-
ná písmena, která říkala: NEBEZPEČÍ! DYNAMIT! „Ale když 
jsem ji viděl naposledy,“ napsal Miller, „byla naplněna běžným 
nářadím, které lze nalézt v jakémkoliv dílně.“ (MacDonald 1986, 
s. 205)

Božím záměrem je, abychom byli naplněni „dynamitem“ jeho 
síly (Skutky 1,8). Je možné, že naše životy jsou naplněny běžným 
nářadím namísto toho, co je nadpřirozené a proměňuje život? 
Náš svět zoufale potřebuje církev, která je posilována a vybavena 
Duchem. Nemůžeme dělat efektivní službu bez jeho uschopně-
ní. Takže pojďme otevřít svá srdce Ježíši a nechejme se naplnit 
„Božím dechem“ – životodárnou přítomností našeho Stvořitele 
a Pána. Prostřednictvím našich životů a služby mohou lidé poznat 
Ježíše Krista. Bůh vám žehnej, když budete žít život naplněný 
Duchem.

Zmocnění Ducha
Je to víc než jen slogan nebo téma;
je to Boží zaslíbení.
Nejedná se o teorii, nebo možnost;
jde o absolutní nutnost.
Není to teologický problém;
je to je Boží řešení duchovní potřeby naší generace
a jediná síla, která může zlomit satanské otroctví.
Neexistuje žádná náhražka nebo alternativa
namísto zmocnění Duchem svatým.

(Autor neznámý)



- 162 -

Odkazy
Hayford, Jack 1996. The Beauty of Spiritual Language. Na-

shville, TN: Thomas Nelson.
MacDonald, Gordon. 1986. Restoring Your Spiritual Passion. 

Nashville, TN: Oliver-Nelson Books.
McGee, Gary and Stanley M. Burgess. 1988. Dictionary of 

Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids: Regen-
cy.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Skutky 1,45, 8
Skutky 2,4
Skutky 2,38–39
Skutky 4,31
Efezským 5,18

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Duch svatý je Bůh.
a) Pravda.
b) Lež.

2. Duch svatý
a) pomáhá věřícím pouze tehdy, když žijí bez hříchu.
b) pomáhá věřícím, ale když dojde na modlitby, věřící jednají 

sami za sebe.
c) pomáhá věřícím tím, že jim dává moc nad tělem.
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3. Křest v Duchu svatém
a) je silný duchovní zážitek, ke kterému dochází pokaždé 

přesně v okamžiku spásy.
b) je zaslíbením pro každého věřícího.
c) je vymyšlený lidmi a nemá žádnou oporu v Písmu.

4. Prorok Jóel prorokoval, že Duch Boží bude vylit na 
všechny lidi.

a) Pravda
b) Lež

5. Doklady o změně Duchem naplněných věřících v prv-
ním století zahrnoval

a) jejich smělé hlásání Božího slova.
b) jejich nechuť se modlit.
c) jejich strach z politických vůdců.

6. Podstatný rozdíl mezi spasením a křtem Duchem je 
v tom,

a) že jednotlivec musí tvrdě pracovat a spásu si zasloužit.
b) že spása začíná naším chozením s Kristem a křest Duchem 

nám umožňuje pro něj žít.
c) že křest Duchem je nutný pro náš vstup do nebe.

7. Ježíš je schopen nás křtít v Duchu svatém bez pomoci 
jiné osoby.

a) Pravda
b) Lež 
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8. Mluvení v jazycích je dnes úvodní fyzický důkaz 
o křtu v Duchu svatém, protože to byl první fyzický dů-
kaz o křtu v Duchu svatém v knize Skutků.

a) Pravda
b) Lež

9. Který z následujících výroků není charakteristikou 
Ducha svatého?

a) Duch svatý má mysl, intelekt a znalosti.
b) Duch svatý mluví.
c) Duch svatý nemůže být zarmoucen nebo zraněn.

10. Které z následujících tvrzení nepopisuje přínos mlu-
vení v jazycích?

a) Náš duch je vzděláván a posílen.
b) Stáváme se lepšími než ti, kteří v jazycích nemluví.
c) Duch svatý nám pomáhá se modlit, když nevíme, jak se 

modlit.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (9.1)
2.c (9.1)
3.b (9.2)
4.a (9.3)
5.a (9.4)
6.b (9.5)
7.a (9.6)
8.a (9.7)
9.c (9.1)
10.b (9.7)

O AUTOROVI LEKCE
John M. Palmer je ženatý a má tři děti. V roce 1974 vystu-

doval Central Bible College a ve stejném roce spolupracoval při 
zakládání sboru v Ohiu. V letech 1985–2006 John vedl sbor First 
Assembly of God v Des Moines v Iowě. Je autorem několika knih 
včetně Equipping for Ministry, Stories to Keep You Looking Up 
a Keeping Up With The Jonahs. V současné době John slouží jako 
generální tajemník Assemblies of God se sídlem ve Springfieldu 
v Montaně.
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Lekce 10

Staňte se podobnějšími Ježíši: 
posvěcení

Lidé se často ptají dětí: „Čím chceš být, až vyrosteš?“ Děti 
odpovídají nejrůznějším způsobem – od toho být policistou, 
až k tomu být matkou. Když jsem vyrůstal, žil jsem v roz-

sáhlé zástavbě hned vedle rodiny, která měla pětiletého chlapce 
jménem Robert. Hrdě říkal, že až vyroste, chce být popelářem. 
Považoval jsem to za zvláštní, protože být popelářem znamená 
nakládat páchnoucí odpadky a celý den jezdit na páchnoucím po-
pelářském vozu. Teprve když jsem byl starší, uvědomil jsem si, 
že Robert nepáchne po odpadcích. Uviděl „slávu” popeláře. Kaž-
dý den viděl obrovský popelářský vůz vjíždět do našeho sídliště. 
Měl hlučný dieselový motor, při couvání hlasitě pípal a na zad-
ní části vozu stál popelář. Popelář přivázal kontejner řetězem ke 
zvedáku a zatáhl za páku, aby ho zvednul ze země. Když odpadky 
padaly do vozu, byl to pořádný rachot. Když zatáhl za další páku, 
hydraulický systém zakvičel, protože začal lisovat odpad uvnitř 
vozu. Pro pětiletého chlapce docela zajímavý pohled. Robert byl 
zaujat hlukem, silou a velikostí vozu. 

Čím chceš být? Nebe touží slyšet odpověď: „Chci být jako 
Ježíš!“ Často jsme pohlceni službou, kterou od nás Kristus poža-
duje, a přehlédneme, že nás nejprve povolal k tomu být jako on. 
Být podobnější Ježíši je úžasná cesta proměny, která je naplněna 
Božím vyučováním o zmocnění.
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OSNOVA
Definice posvěcení
Vývoj posvěcení
Oddejme se posvěcení
Těžkosti posvěcení
Cvičení v posvěcení
Návyk posvěcení

CÍLE
1. Definovat posvěcení.
2. Vysvětlit Boží záměr pro to, abychom byli stále více podob-

nější Ježíši.
3. Uvést důležitost toho, proč dělat Bohu radost.
4. Popsat vnitřní boje, které jsou součástí posvěcení.
5. Určit disciplíny potřebné k tomu, abychom byli podobněj-

šími Ježíši.
6. Zdůraznit roli Ducha svatého v našem posvěcení.

Definice posvěcení
Cíl 1: Definovat posvěcení.

Posvěcení je procesem vedoucím k tomu, čím vás Bůh chce 
mít. Posvěcení je jak oddělením od zla, tak oddělením pro Boha. 
Toto dílo oddělení začalo při obrácení, když nám byly odpuštěny 
hříchy a byli jsme prohlášeni za spravedlivé. Ovšem tím to ne-
končí.

Petr řeší tento proces v 1. Petrově 1,13–16: „Odhodlaně se tedy 
připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upně-
te k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako 
poslušné děti se nedejte ovládnout žádostmi, které vás ovládaly 
předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás 
povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 
‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘ “
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Účelem posvěcení je rozvinout v nás Boží svatost. Takto se 
stáváme podobnějšími Ježíši.

Rozdělení počátečního obrácení a posvěcení
Existuje důležitý rozdíl mezi počátečním obrácením a posvě-

cením. Obrácení nastane, když přijmeme Krista jako Pána a Spa-
sitele. Tehdy jsme ospravedlněni. To znamená, že přijmeme Boží 
soudní prohlášení, jímž prohlásí hříšníky za spravedlivé. Tím je 
zprostí odsouzení a obnoví je k pravému vztahu se sebou. V pod-
statě nás Bůh vidí tak, jako bychom nikdy nezhřešili. Přičítá nám 
Kristovu spravedlnost. Výsledkem je nové postavení před Bo-
hem. Ospravedlnění je okamžité.

Posvěcení je na druhé straně Božím dílem skrze Ducha svaté-
ho, aby změnil náš charakter a chování. Díky moci, která je v nás 
uvolněna skrze Ducha svatého, se oddělujeme od starého hříšné-
ho životního stylu a věnujeme se tomu, abychom potěšili Pána. 
Někdo pověděl, že Ježíš, jako každý dobrý rybář, nejdříve chytí 
rybu, pak ji teprve očistí. Každý z nás, kdo se znovu narodil, je 
očištěn. Tento proces může být bolestivý, protože našich starých 
způsobů se nevzdáváme snadno.

Duchovní DNA
Když se narodí dítě, má jasně definované znaky DNA, jako je 

barva očí, tělesné vlastnosti a zdravotní problémy. Tuto genetic-
kou výbavu nelze změnit, ale osobnost, dispozice a postoje dítěte 
se budou utvářet v průběhu jeho života. Když nás Bůh osprave-
dlňuje a obnovuje (dává nám nový život), dostáváme znaky du-
chovní DNA. Takto jsme určeni k projevování Božího charakteru 
milosti, lásky a svatosti. To je součástí toho, co to znamená být 
spasen. Všimněte si toho, co píše apoštol Pavel: „Kdo je v Kristu, 
je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Ko-
rintským 5,17) „Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, 
očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své 
posvěcení v bázni Boží.“ (2. Korintským 7,1)
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Okamžité, nebo progresivní
Někteří přemýšleli nad tím, jestli je posvěcení okamžité, nebo 

progresivní. Domnívám se, že obojí! V den, kdy se odevzdáme 
Kristu, stojíme před Bohem bez odsouzení a jsme prohlášeni za 
svaté. První Korintským 6,11 říká: „Dali jste se však obmýt, byli 
jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Kris-
ta a Duchem našeho Boha.“ Přesto je posvěcení progresivní, pro-
tože „které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali po-
dobu jeho Syna“ (Římanům 8,29). Toto utváření trvá celý život!

Vývoj posvěcení
Cíl 2: Vysvětlit Boží záměr, abychom byli stále více podob-

nější Ježíši.

Bůh používá úžasné životní lekce, aby rozvíjel posvěcení v na-
šich životech. Být stále podobnější Ježíši není pro věřícího volba, 
ale nutnost. Pavel píše: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, 
abyste se zdržovali necudnosti.“ (1. Tesalonickým 4,3)

Průběh tohoto procesu posvěcení je navržen tak, aby byl při-
rozený. Bůh nás stvořil a dal nám svou duchovní DNA, takže 
můžeme být čím dál podobnější Ježíši!

Boží zajištění posvěcení
Často předpokládáme, že všichni ptáci létají, ale vlastně exis-

tuje dvacet různých druhů ptáků, kteří neumějí létat. Proč? Ne-
mají potřebné tělesné vybavení pro létání. Ptáci, kteří létají, mají 
speciální peří nazývané „letky“, které jim umožňuje zvednout se 
ze země a vznášet se ve vzduchu. Mají velký hřeben, který pro-
chází středem jejich prsní kosti, a k němu připojené velké svaly 
umožňující jim mávat křídly. Mohou snadno vzlétnout také proto, 
že jsou lehcí. Bůh je stvořil s dutými kostmi a efektivním trávicím 
systémem.

Stejně jako Bůh dostatečně vybavil své stvoření, tak i nám dal 
vše, co potřebujeme k posvěcení. Jsme přece jeho dílo; dostali 
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jsme nového Ducha, obnovenou mysl a nové srdce. Příliš mnoho 
křesťanů věří tomu, že se nemohou stát podobnějšími Ježíši.

Myslí si, že posvěcení je příliš náročné a mimo jejich schop-
nosti. Pojďme si to znovu připomenout – Bůh nám dal vše, co 
k posvěcení potřebujeme! Přečtěte si Pavlovu modlitbu a ujištění 
pro některé první věřící: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí 
a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do pří-
chodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; 
on to také učiní.“ (1. Tesalonickým 5,23–24)

Bůh – mistr obnovy
Existuje příběh o jednom mistrovském malíři, který zašel do 

bazaru. Tam uviděl obraz, který by jiní mohli považovat za bez-
cenný, ale on svým zkušeným zrakem zahlédl, že je na něm ještě 
nějaká spodní malba. Obraz koupil a začal svědomitě obnovo-
vat původní malbu. Mnoho hodin strávil stíráním a odlupová-
ním vrchní vrstvy laku. S jemnou péči se staral o to, aby nedošlo 
k poškození vzácného originálu. Nakonec byla práce dokončena. 
Malíř byl ohromen genialitou a krásou obnoveného obrazu. Viděl 
něco, co nikdo jiný neviděl.

To je to, co Bůh dělá s námi. Stírá naše nesprávné postoje, 
myšlenkové procesy a bolest. Během celého procesu se o nás něž-
ně stará a je věrný v tom, že chce v našich životech vidět dokon-
čené obnovné dílo posvěcení. Bůh v nás vidí potenciál, velkou 
hodnotu, kterou jiní pokaždé nechápou. Vidí v nás svatost a slávu 
svého Syna!

Potíže a posvěcení
Bůh je věrný nám i tomuto dílu posvěcení. Být podobnější Je-

žíši je celoživotní cesta a Božím záměrem je rozvíjet v nás po-
svěcení skrze mnoho důkladných životních zkušeností. Ať už si 
to připouštíme nebo to přijímáme, naše životy jsou nejvíce pro-
měňovány ke Kristovu obrazu během nejtěžších chvil života. To 
je důvod, proč Jakub píše: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, 
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když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li 
se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je do-
vršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech 
nedostatků.“ (Jakubův 1,2–4)

Bůh někdy narušuje naše pohodlí s cílem zdokonalit naší 
schopnost „létat“. Můžeme mít pocit, že padáme vzduchem, ale 
brzy zjistíme, že jsme vynášeni do výše jeho Duchem. Zvedáme 
křídla ve víře (někdy ve strachu) a máváme jimi (modlíme se), 
jako bychom měli spadnout. Jako zázrakem Bůh zasáhne a my 
letíme, čímž jsme ušetřeni jistého pádu. Když se znovu pohodl-
ně ocitáme v hnízdě, opět se radujeme z dokonalého Božího díla 
a uvědomujeme si, že jsme se v procesu posvěcení hodně naučili. 
Poté, než si to uvědomíme, nás Bůh opět posune.

Každý Boží muž či žena vám může povědět, že Bůh nás mis-
trovsky rozvíjí podle obrazu svého Syna a to i v zoufalých obdo-
bích. Apoštol Pavel se pyšnil svými slabostmi. Jakub nás vyzývá 
k radosti z posvěcujících zkoušek. Dokonce i Josef ve Starém zá-
koně věděl, že Bůh zařídil všechny věci k dobrému. Posvěcující 
Boží dílo bylo v jeho životě evidentní. Jeho charakter se vyvíjel 
v dobách protivenství, jeho integrita se tvořila v dobách pokušení 
a jeho víra se ukázala v době zklamání. A co vy? Je čas vzlét-
nout.

Oddejme se posvěcení
Cíl 3: Uvést důležitost toho, proč dělat Bohu radost.

Existuje píseň, kterou náš sbor zpíval, když jsem byl ještě dítě. 
Píseň začíná těmito slovy: „Být jako Ježíš, být jako Ježíš, jediné 
co chci, je být jako on.“ Mohu si vybavit pocity, které se ve mně 
probouzely, když jsem tu píseň zpíval. Měl jsem ohromnou touhu 
být jako Ježíš. Jak jsme zjistili, být podobnější Ježíši má být pro 
křesťana přirozené, ale srdcem tohoto procesu je vášeň pro Boha 
a touha ho potěšit.
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Koho se snažíme potěšit?
Každý žije proto, aby někoho potěšil – sám sebe, manže-

la nebo manželku, děti, rodiče, šéfa nebo někoho jiného. To, co 
je předmětem naší radosti, vypovídá o našich ambicích, povaze 
a duchu. Pavel spojuje proces posvěcení s potěšováním Boha. 
Píše: „Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, 
abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už 
také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.“ (1. Tesalonickým 4,1) 
Boha nezajímá jen naše vnější poslušnost jeho vůli, ale také naše 
vnitřní motivace.

Pro posvěcení a oddanost Bohu je nutné být tím, kdo dělá Bohu 
radost. Právě to je centrem touhy být podobnější Ježíši. Enoch byl 
tím, v kom „Bůh našel zalíbení.“ (Židům 11,5) Enochovou tou-
hou bylo zalíbit se Bohu a tato touha byl odměněna tím, že byl 
přenesen z tohoto světa do nebe. Mluvte o tom, jak být jako on!

Apoštol Pavel je dalším skvělým příkladem oddanosti a vášně. 
Pavel se nepovažoval za toho, kdo dosáhl dokonalosti, ale vy-
znával svou touhu potěšit Krista. Ve Filipským 3,14 řekl: „Běžím 
k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu 
Ježíši.“ Než nás napadne, že tento postoj potěšit Boha byl určen 
výhradně pro Pavla, pokračuje tímto veršem: „Kdo je dokonalý, 
ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh 
objasní.“ (Filipským 3,15)

Srdce, které chce potěšit Boha, nás povede k duchovní zralosti 
a stálosti prostřednictvím procesu posvěcení. Naše vášeň a od-
danost nás povede k tomu, abychom ho potěšili. Ježíš dokonce 
svědčí: „Neboť stále dělám, co se líbí jemu.“ (Jan 8,29) Nemů-
žeme se čím dál více podobat Ježíši, pokud nebudeme mít srdce, 
které mu dělá radost.

Jonášův syndrom
Na stránkách Starého zákona najdeme knihu proroka Jonáše. 

Jonášův příběh není nějaká pohádka; je to skutečný příklad něko-
ho, kdo neochotně sloužil Bohu, ale selhal v tom, aby dělal Bohu 
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radost. Nacházíme Jonáše, jak utíká od Boha do Tarsu namísto 
toho, aby kvůli Bohu zamířil do Ninive. Mějte na paměti, že Jo-
náš byl Izraelec a byl to velký vlastenec. Podle něj si pohanští 
a krutí Asyřané v Ninive nezasloužili Boží milost. Poslední věc, 
kterou tento prorok chtěl, bylo pomoci bezbožným obyvatelům 
Ninive vyhnout se Božímu soudu. Takže si našel loď plující opač-
ným směrem.

Nicméně Jonáš byl hozen posádkou lodi přes palubu a spolknut 
obrovským mořským tvorem. Někteří si myslí, že to byla ryba, 
zatímco jiní naznačují, že to byla velryba. Hebrejský text to ne-
rozlišuje. Než tento příběh odmítnete jako naprosto neuvěřitelný, 
vezměte na vědomí, že existuje mnoho zdokumentovaných pří-
padů lidí, kteří přežili mimořádné situace, obecně považované za 
nemyslitelné. Například jistý mladý muž v Minneapolis spadl ze 
sedmnáctého patra a přežil; jeden japonský muž přežil tři týdny 
na hoře bez jídla nebo vody ve stavu podobném zimnímu spánku; 
jistý australský potápěč byl napaden a napůl spolknut žralokem, 
ale nakonec unikl. Když vezmete v úvahu Boží neomezenou moc 
a prozřetelnost, rozhodně to spadá oblasti možnosti, že Jonášova 
zkušenost je skutečná. Kromě toho Ježíš Kristus mluvil o Jonášo-
vi jako o skutečné historické postavě a o jeho zkušenosti o jako 
pravdivé (viz Matouš 12,40).

Po třech dnech sebezpytování v břiše mořského tvora Jonáš 
činil pokání ze svého hříchu a poddal se Božímu plánu. Poté, co 
byl vypuštěn z břicha toho tvora, se Jonáš dostal na břeh, došel do 
Ninive a kázal poselství od Boha. Jak se Jonáš obával, obyvatelé 
města Ninive činili pokání a Bůh milostivě zrušil plány na jejich 
zničení. To rozzuřilo Jonáše do takové míry, že požádal Boha, aby 
si vzal jeho život. Je smutné, že Jonáš se nemohl radovat z pokání 
města. Bůh si použil poselství a neochotnou poslušnost Jonáše 
k tomu, aby ušetřil město se 120 000 obyvateli. Přesto zůstalo 
srdce proroka tvrdé a chladné. I přesto, že byl součástí velkého 
probuzení, Jonáš se z něj neradoval. Nepochopil hlubokou starost 
v Božím srdci o ztracené lidstvo.
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Činíme-li skutky poslušnosti a posvěcení bez srdce pro Boha, 
Boží království může postoupit, ale my ne. Jsou tací, kteří dnes 
žijí souborem náboženských pravidel a věří, že to je cesta sva-
tosti. Nejsou poháněni vášní a oddaností toužit po Božím srdci. 
Svatost je pro ně pouze vnějším činem. Skutečná svatost je však 
souladem s Boží přirozeností.

Takže pozor na Jonášův syndrom. Povede k bídnému životu 
duchovní samoty a zklamání. Místo toho se věnujte s velkou od-
daností Bohu a staňte se těmi, kdo dělají Bohu radost. Poddejte se 
Boží vůli a radujte se z probíhajícího díla posvěcení.

Těžkosti posvěcení
Cíl 4: Popsat vnitřní boje, které jsou součástí posvěcení.

Upřímnost apoštola Pavla
Apoštol Pavel dobře věděl o zápasech spojených s posvěce-

ním. Měl vášeň pro Boha, ale ještě zápasil se svými duchovními 
selháními a potížemi. O tomto duchovním konfliktu napsal Galat-
ským: „Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, 
a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte 
to, co dělat nechcete.“ (Galatským 5,17)

V listu Římanům si Pavel vylévá své srdce kvůli svému boji 
s posvěcením. Rozpoznává svou největší překážku, kterou je jeho 
vlastní tělo. V jeho nitru zuřila válka mezi jeho tělem a duchem. 
Jeho přáním bylo, aby se více podobal Ježíši, ale přesto ve své 
touze po Kristu podle všeho selhával. „Vím totiž, že ve mně, to 
jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to do-
kážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž 
zlo, které nechci.“ (Římanům 7,18–19)

Běžná zkušenost a nepřítel
Pavel nebyl jediný, kdo se cítil vtažen do boje. Každý bojuje 

s hříšnou přirozeností nebo tělem. Naše hříšná přirozenost totiž 
často povstává, aby podkopala dílo Božího Ducha v nás. Jakub 
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poznamenává: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou 
vlastní žádostivostí.“ (Jakubův 1,14)

Svět nás v naší touze po Kristu nebude podporovat. Bude nás 
pokoušet potěšením, uspokojením a mocí, aby nás odlákal z ces-
ty svatosti. Svět se bude vždy snažit odvádět naši pozornost od 
opravdového následování Pána.

Navíc všichni věřící mají společného nepřítele – Satana. Evi-
no osudové setkání s ďáblem v zahradě Eden nám připomíná, že 
člověk není pro ďábla partnerem. Satan je mistr klamu a otec lži. 
Jeho poslání přesahuje zničení člověka – je zaměřen na zmaření 
samotných Božích záměrů. Chce poškodit všechno, co Bůh stvo-
řil, a znečistit Boží cestu svatosti.

Ježíš sám čelil Satanovým pokušením během čtyřiceti dní na 
poušti. Jak odvážná byla ďáblova chlouba, když si myslel, že by 
mohl porazit Božího Syna! Nepřítel se snažil nalákat Ježíše, aby 
přijal plán jiné moci a slávy než tu, která byla připravena od Boha 
Otce už od věčnosti. Ježíš se ale nenechal zmást mistrem klamu. 
Odhodlaně se postavil proti jeho svodům (viz Lukáš 4,1–13).

Proč ten boj?
Můžeme se ptát, proč Bůh nezbavil naší hříšnou přirozenost 

moci, jakmile jsme přišli ke Kristu. Proč nás Bůh nechává čelit 
pokušením, která komplikují naše pozemské životy? Proč umož-
ňuje ďáblovi obtěžovat své děti? I když na tyto otázky neexistuje 
žádná rychlá a snadná odpověď, pamatujte, že Bůh nás učí, jak 
vítězit. Náš pozemský život je cvičištěm, kde můžeme uvést do 
praxe principy království a bezprostředně poznávat Boží lásku, 
sílu a milost.

Chceme-li být vítězi, budeme muset čelit bitvám. Není divu, že 
Nový zákon přirovnává křesťanský život k závodu, boji a životu 
vojáka. Musíme se naučit, jak důvěřovat Bohu a záviset na něm 
kvůli jeho síle a pomoci. Mezi velké útěchy patří jistá naděje, že 
všechny naše boje ustanou, až skončí náš pozemský život a my 
opustíme tento svět, abychom vstoupili do Pánovy přítomnosti.
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Cvičení v posvěcení
Cíl 5: Určit disciplíny potřebné k tomu, abychom se podobněj-

šími Ježíši.

V této části se podíváme na tři biblické disciplíny, které všich-
ni musíme rozvíjet, abychom se rozvíjeli v posvěcení. Tyto disci-
plíny jsou nástroji, které si Bůh používá ke svému dílu v našem 
životě.

Jsou velmi obecné a budete pravděpodobně uvažovat o jiných 
disciplínách, které budou užitečné pro vás osobně. Nicméně do-
kud se tyto biblické disciplíny nestanou součástí vašeho života, je 
nepravděpodobné, že jako člen Boží rodiny budete dlouho nebo 
šťastně přežívat.

Disciplína Božího slova
Ježíš přemohl ďábla a jeho pokušení Božím slovem. Neválčil 

proti nepříteli logikou nebo lidským uvažováním ani nezavřel oči 
a nedoufal, že ďábel zmizí. Říkal věrohodné Boží slovo a ďáb-
la umlčel. Používáte Boží slovo jako svou obranu? Jsme rychlí 
v používání Bible jako vodítka, ale pomalí v tom, abychom jí 
používali proti našemu tělu a proti ďáblu.

Pavel nám dává pokyn, abychom si oblékli plnou Boží zbroj, 
abychom se mohli postavit proti ďáblovým svodům (Efez-
ským 6,11). V Pavlově seznamu zbroje věřícího je uvedena pouze 
jedna útočná zbraň – „meč Ducha, kterým je slovo Boží“ (Efez-
ským 6,17). Jako Ježíš a Pavel musíme káznit sami sebe, abychom 
bojovali s nepřítelem Božím slovem, nikoliv naší moudrostí.

Existují dva způsoby, jak používat Boží slovo, abychom byli 
čím dál podobnější Kristu. Za prvé musíme studovat a učit se 
jeho morální zásady. Nepodceňujte moc poznání toho, co Bůh 
očekává. Je úžasné, kolika hříchům se lze vyhnout tím, že prostě 
známe základní Boží pravidla pro život. Zde jsou některé návrhy, 
jak to udělat.
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Začněte tím, že se naučíte Desatero (Exodus 20,1–17). Tato • 
přikázání tvoří základ pro Boží morální zákon začleněný 
v celé Bibli.
Prostudujte si blahoslavenství (Matouš 5–7), která předsta-• 
vují Ježíšovo učení o tom, jak by měli jeho následovníci 
žít. Ježíš varoval, že ignorovat jeho učení znamená soudní 
katastrofu!
Seznamte se s ovocem Ducha v Galatským 5,22–23.• 
Prostudujte si knihu Přísloví. Přísloví jsou krátké, snadno • 
zapamatovatelné příkazy, které sdílejí Boží moudrost. Na-
učíte se je milovat a nacházet skvělé rady pro široký okruh 
témat. Dejte si za cíl přečíst každý den jednu kapitolu Pří-
sloví. Protože má kniha Přísloví 31 kapitol, je snadné pře-
číst ji za měsíc. Duch svatý ve vás bude věrný a připomene 
vám principy, které jste se z Písma naučili. Dá vám také sílu 
žít v souladu s Božími cestami.

Druhým způsobem, jak používat Boží slovo k růstu naší po-
dobnosti Kristu, je citovat ho, když zažíváme útok. Pokud ne-
budeme opatrní, můžeme spadnout do stejné pasti jako Eva (viz 
Genesis 3), když se pokoušíme pokračovat v konverzaci s nepří-
telem, vysvětlovat a obhajovat náš úhel pohledu. Tato strategie 
nebude fungovat, protože ďábel je schopen nás přelstít a oklamat. 
Kázněte sami sebe tím, že budete proti nepříteli používat meč 
Ducha, když budete mít pocit, že vaše tělo se pozvedá a nutí vás, 
abyste si mysleli, říkali nebo dělali něco hříšného. Zpočátku vás 
to může přivádět do rozpaků, zvláště pokud vás zaslechnou druzí, 
ale citovat Písmo je velmi účinné, když odoláváme tělu a ďáblo-
vi.

Mějte na paměti, že citovat Boží slovo není jako používat ně-
jaké zaříkadlo při tahání králíka z klobouku. Mnoho falešných 
náboženství má své výrazy nebo zaklínadla, která mají při svém 
vyslovení přinést úlevu, úspěch nebo štěstí. Nicméně takové akti-
vity nemají nic společného se vztahem s jediným pravým Bohem. 
Pouze znovuzrozený křesťan má Bohem danou autoritu k tomu, 
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aby citoval Boží slovo a měl jistotu výsledků. Používání Božího 
slova je založeno výhradně na bytí ve správném vztahu s Pánem. 
Navíc samotné citování Božího slova nestačí. Velmi důležitá je 
víra v Boha. Nepřítel nemůže vzdorovat vírou motivovanému, 
Duchem naplněnému Božímu dítěti, které cituje Boží slovo.

Disciplína modlitby
Ježíš byl mužem modlitby a každý hrdina víry byl věrný v hle-

dání Boží tváře. Modlitba je mocná disciplína, která bude fun-
govat pouze tehdy, pokud ji cvičíme. Ježíš nás ujišťuje, že když 
žádáme, dostaneme; když hledáme, najdeme; a když klepeme, 
bude nám otevřeno.

Ukázněme se, abychom se modlili často. Modleme se proti 
nepříteli naší duše Božím slovem. Čtěme spisy apoštola Pavla 
a najdeme tam mnoho povzbuzení k modlitbě.

Disciplína dobrých vztahů
Bůh nás volá k budování vztahů s lidmi stejné mysli, víry a od-

hodlání. Jsme také voláni k tomu, abychom se bránili vztahům, 
které nás vtahují do kompromitujících situacích. Mnoho kdysi 
zbožných křesťanů ztratilo svou cestu, protože odmítli přerušit 
destruktivní vztahy.

Jako křesťané jste součástí Boží rodiny – církve –, do které 
patří mnoho lidí s různým původem. Společným jmenovatelem 
je naše rozhodnutí pro Ježíše Krista. Snažte se tvořit pevná přá-
telství s duchovně zdravými lidmi, kteří jsou dobrými příklady. 
Jsou to typy lidí, které bude skutečně zajímat, jak se vám daří du-
chovně i v jiných oblastech vašeho života. Budou se za vás modlit 
a pomáhat vám být vykazatelní.

Možná se ptáte: „Ale co bude s mými nevěřícími kamarády? 
Jak se dozví o Kristu, jestli s nimi přeruším vztahy?“ Bůh od vás 
nechce, abyste přerušili veškeré kontakty s nevěřícími. Bůh spíše 
očekává, že vašimi nejbližšími a nejdůležitějšími přáteli budou 
spoluvěřící. Pravdou je, že když budete blíž Kristu a budete mu 
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podobnější, někteří z vašich starých světských přátel se od vás 
odvrátí! Už pro ně nebudete zábavní, protože už si nebudete uží-
vat hříšné jednání. Pamatujte, že vaše ústní svědectví nevěřícím 
potřebuje být podpořeno stejně silným příkladem zbožného živo-
ta.

Návyk posvěcení
Cíl 6: Zdůraznit roli Ducha svatého v našem posvěcení.

Dílo Ducha
Posvěcení není jen boj a lidská snaha. Je také dílem Ducha 

svatého. Duch svatý začíná, provádí a završuje proces posvěcení 
v našich životech. On je tím, kdo nás usvědčuje z hříchu a očišťu-
je nás od našich hříchů. Přebývá v nás jako trvalý Boží spolubyd-
lící a neustále nás proměňuje do podoby Ježíše Krista. Jedná pro-
střednictvím biblických disciplín uvedených v předchozí části.

Poslechněte si, co říká Pavel o díle Ducha svatého: „Vždyť 
žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti; jestliže však mocí Ducha 
usmrcujete hříšné činy, budete žít.“ (Římanům 8,13) S pomocí 
Ducha můžeme dát usmrcovat skutky těla, protože ten, který je 
v nás, je větší než ten, který je na světě (1. Janův 4,4).

Dát prostor Duchu
Denně musíme dávat prostor Duchu Božímu, který v nás pře-

bývá. Náš boj probíhá mezi naším tělem a přebývajícím Duchem 
svatým. On je schopen dát nám vítězství nad každou překážkou 
našeho posvěcení. Hřích v našich životech nemusí vládnout. Byli 
jsme zmocněni Duchem svatým k životu nad rámec spárů a pev-
ností hříchu. To je pro nás velká naděje! Tento život posvěcení 
a toho, že se stáváme podobnějšími Ježíši, je Božím záměrem pro 
každého věřícího. Musíme si být jisti, „že ten, který ve vás začal 
dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1,6). 
Bůh je věrný, aby viděl, jak úspěšně zvládáme naši cestu spolu 
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s ním. On nás neopustí. On nám dává sílu, pokoj, naději a odpuš-
tění.

K dispozici je denní očištění
Když Ježíš myl učedníkům nohy, Petr protestoval, protože 

nechtěl, aby mu Kristus myl nohy. Ježíš odpověděl těmito slo-
vy: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ (Jan 13,8) 
Petr byl usvědčen a požádal Krista, aby mu umyl nejen nohy, ale 
i ruce a hlavu. Ježíš pak řekl tato hluboce pravdivá slova: „Kdo 
je vykoupán, potřebuje umýt jenom nohy, neboť je celý čistý.“ 
(Jan 13,10)

Jako Ježíšovi učedníci se nemusíme vracet do vany prvotního 
obrácení, ale zoufale potřebujeme bazén očištění. Naše nohy se 
na cestě životem umažou a naše ruce se znečistí díky jednání se 
světem. Když selžeme, buďme rychlí k činění pokání a volání 
k Bohu.

Jan nám připomíná: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak 
věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od 
každé nepravosti.“ (1. Janův 1,9) Duch svatý je v našem životě 
aktivnější a nápomocnější, než si vůbec uvědomujeme. Je to ten, 
kdo nás utěšuje a uschopňuje. Udělejte si každý den čas na spo-
lečenství s Bohem.

Závěr
Jeden člen církve zašel na stavbu nového kostela, aby sledo-

val průběh stavby. Jeho pozornost upoutal kameník, který pečlivě 
a vytrvale pracoval na jednom neobvykle vypadajícím kamenu. 
Zeptal se toho kameníka: „Co to děláte?“ Kameník ukázal na 
horní část budovy a odpověděl: „Osekávám poslední kámen, aby 
dobře zapadl tamhle nahoru.“

Podobně Bůh tady dole osekává nás, abychom dobře zapadli 
do jeho nebeského království. Jedná se o dílo posvěcení, které 
bude jednoho dne kompletní, jak posvěcení ustupuje oslavení. 
Užijte si nádhernou cestu posvěcení.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Římanům 8,13
1. Korintským 6,11
1. Korintským 7,1
Galatským 5,17
Efezským 6,11
Koloským 3,5, 10
1. Tesalonickým 4,1–3
1. Tesalonickým 5,23–24
1. Petrův 1,13–16

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Posvěcení je definováno
a) jako akt oddělení od toho, co je zlé, a oddělení pro Boha.
b) jako Boží prohlášení hříšníků za spravedlivé.
c) jako proces propůjčování nového života.

2. Jaký je Boží záměr pro posvěcení?
a) Naučit nás nehřešit.
b) Rozvinout v našich životech jeho svatost.
c) Soudně nás osvobodit od všech odsouzení.

3. V průběhu našeho posvěcení
a) Bůh odstraňuje naše nesprávné postoje.
b) nás Bůh opouští, protože nemůže tolerovat hřích.
c) si Bůh užívá naši bolest a utrpení.
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4. Kdy budeme nejlépe růst, abychom se stali 
podobnými Kristu?

a) Když jsme na vrcholu životních zkušeností.
b) V průběhu různých zkoušek, které nás potkávají.
c) Když budeme pracovat úporněji na tom, abychom byli dob-

rými lidmi.

5. Ti, kdo věnují svůj život dílu posvěcení, jsou oddáni 
tomu,

a) aby byli Božími herci, kteří předstírají, že se starají o Boží 
věci.

b) aby byli Boží policií, která se zajímá o záležitosti druhých.
c) aby byli těmi, kdo dělají Bohu radost a jsou zapálení pro 

Boží věci.

6. To nejtěžší, s čím budeme bojovat, když se budeme 
chtít více podobat Ježíši,

a) pochází z naší rodiny.
b) pochází z našeho těla.
c) pochází z našeho osudu.

7. Kdo řekne, že posvěcení bude snadné,
a) nepochopil potřebu své osobní vykazatelnosti a duchovních 

disciplín.
b) nepochopil očekávání vůči vedení církve.
c) nepochopil výzvu odpovídání na tyto otázky posvěcení.

8. Duchovní disciplína vždy obsahuje
a) členství v církvi a službu dětem.
b) dávání desátků a dodržování zákona.
c) odkládání staré přirozenosti a oblékání Krista.
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9. Klíčovou složkou a posílením našeho postavení 
v tom, abychom se stále více podobali Ježíši,

a) je náš duch odhodlání a statečnosti.
b) je povzbuzení a osvěta poskytovaná ostatními.
c) je přebývání Ducha svatého a jeho dílo proměny.

10. Jakou analogii použil spisovatel k popsání Božího 
díla a smyslu posvěcení v našem životě?

a) Bůh nás tady dole leští, abychom mu tam nahoře svítili.
b) Bůh nás tady dole osekává, abychom dobře zapadli do jeho 

království.
c) Bůh nás tady dole vybavuje, aby nás tam nahoře odměnil.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (10.1)
2.b (10.1)
3.a (10.2)
4.b (10.2)
5.c (10.3)
6.b (10.4)
7.a (10.5)
8.c (10.5)
9.c (10.6)
10.b (10.6)

O AUTOROVI LEKCE
James Clark slouží od roku 1985 až do současnosti jako hlav-

ní pastor sboru Calvary Assembly of God v DeMotte v Indianě. 
V letech 1981–1985 sloužil také jako vedoucí mládeže a vedoucí 
chval v Illinois v Indianě. Je ženatý a má šest dětí.
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Lekce 11

Jak zvládat pokušení

Ve Starém i Novém zákoně čteme, že pokušení k hříchu 
budou stále nablízku. Proto apoštol Pavel nabádá v 1. Ko-
rintským 16, 13: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte 

stateční a silní!“ Apoštol Petr pak píše: „Buďte střízliví! Buďte 
bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, 
koho by pohltil.“ (1. Petrův 5,8) Ďábel má plány, jak nás přelstít 
a okrást o Boží požehnání (Jeremjáš 29,11).

Dobrou zprávou je, že jako křesťané nejsme vydáni ďáblovi 
na milost. Bůh chce, abychom si byli vědomi taktiky nepřítele 
(viz 2. Korintským 2,11). Proto nám poskytuje svou výzbroj. Pa-
vel nám sděluje: „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat 
ďáblovým svodům.“ (Efezským 6,11) Tato kompletní zbroj je 
popsána jako „pás pravdy“, „pancíř spravedlnosti“, „evangelium 
pokoje pro naše nohy“, „štít víry“, „přilba spasení“, „meč Ducha, 
což je Slovo Boží,“ a „modlitba“ (Efezským 6,14–18).

OSNOVA
Co je to pokušení?
Běžné oblasti pokušení
Pokušení Ježíše
Jak odolávat pokušení
Zákon setby a sklizně
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CÍLE
1. Definovat, co je pokušení.
2. Identifikovat běžné oblasti pokušení.
3. Popsat Ježíšovo pokušení na poušti.
4. Vysvětlit, jak odolat pokušení.
5. Diskutovat o zákonu setby a sklizně.

Co je to pokušení?
Cíl 1: Definovat, co je pokušení.

Pokušení může být obecně popsáno jako lákadlo ke špatným 
činům, užívání zakázaného potěšení, splnění přání, která jsou 
v rozporu s Boží vůlí včetně návratu do hříchu, jenž nás zotročo-
val před setkáním s Kristem. Než jsme se znovu narodili, bylo pro 
nás přirozené podléhat pokušení, protože jsme byli hříšníci. Pavel 
píše, že jsme byli duchovně mrtví:

„I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve 
žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, 
ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všich-
ni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali 
jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli 
Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, 
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu 
s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spase-
ni!“ (Efezským 2,1–5)

Být křesťanem nás nezprošťuje pokušení. Často procházíme 
obdobími obrovského růstu, kdy získáváme moudrost, poznání 
a duchovní sílu. Ovšem pozor na pokušení, které stále číhá po-
blíž. Pokud nejsme opatrní, může nás přemoci. Zatímco pokuše-
ní může přijít kdykoliv, jsme vůči němu zranitelnější, když jsme 
unavení, sami nebo procházíme nějakým konfliktem. Pokušení 
může vykukovat i tehdy, když jsme zapojeni do služby. Protože 
jsme v neustálém boji, Pavel varuje: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve 
víře, buďte stateční a silní!“ (1. Korintským 16,13)
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Čelit pokušení není totéž, jako upadnout do hříchu. Pokušení 
je zkušenost, která předchází hříchu. Bůh nás nevede k odpověd-
nosti za to, že čelíme pokušení, pokud se sami nevystavujeme 
situacím, které mohou ohrozit naši integritu. Zatímco některým 
pokušením se určitě vyhneme, nemůžeme se vyhnout všemu. Do-
konce tomu čelil i náš Pán a Spasitel Ježíš. Židům 4,15 říká: „Ne-
máme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi 
slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale 
nedopustil se hříchu.“

Stejně jako všichni křesťané budete muset dělat důležitá roz-
hodnutí a dát Boha na první místo ve všech oblastech svého ži-
vota. Ježíš o tom mluví v Kázání na hoře: „Nikdo nemůže sloužit 
dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, 
k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne.“ (Matouš 6,24)

Běžné oblasti pokušení
Cíl 2: Identifikovat běžné oblasti pokušení.

Bible nám říká, že existují tři hlavní oblasti pokušení: žádost 
těla, žádost očí a pýcha života. Apoštol Jan píše: „Neboť všechno, 
co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem 
si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.“ (1. Janův 2,16 ) 
Pojďme se podívat na tyto tři oblasti pokušení.

Touha těla
V tomto případě je tělo odkazem na fyzické tělo a jeho choutky. 

Je to naše tělo, které nám umožňuje vědět, že máme hlad, žízeň 
nebo jsme unavení. Naše tělo je rovněž ovlivněno naší hříšnou 
přirozeností a může se dožadovat uspokojení v oblastech, které 
jsou pro křesťany zapovězené. Mezi tyto oblasti patří nemorální 
sexuální potěšení, pornografie, opilství, obžerství, divoké večír-
ky, drogy a tak dále.

Ani apoštol Pavel, muž neochvějné integrity a čistoty, neměl 
důvěru ve vlastní tělo. Napsal v Římanům 7,18: „Vím totiž, že 



- 188 -

ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít 
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“ Ježíš nás varoval, že pokud 
jde o pokušení, naše tělo může být slabé. Matouš 26,41 zazna-
menává: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš 
duch je odhodlán, ale tělo je slabé.“

Občas zjistíte, že mezi touhami vašeho těla a touhami vašeho 
ducha, který chce potěšit Boha, probíhá boj. Váš duch je tou ne-
viditelnou částí, která je ve vztahu s Bohem. Touhy vašeho těla je 
třeba poddat vašemu duchu, stejně jako se váš duch musí poddat 
vládě Božího Ducha svatého.

V 5. kapitole Galatským Pavel poskytuje dva seznamy: „skut-
ků hříšné přirozenosti“ a „ovoce Ducha“. Ve skutcích hříšné při-
rozenosti není nic, co bychom měli chtít, protože tyto věci nás 
odvádějí z Boží přítomnosti. Takové chování je „necudnost, ne-
čistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žár-
livost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestříd-
most a podobné věci“ (Galatským 5,19–21).

Počestné chování ovoce Ducha je „láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Galat-
ským 5,22–23). Naším cílem by mělo být vždy žít podle Ducha.

Žádost očí
Žádost očí se vztahuje k naší nenasytné touze získávat věci. 

Možná i vy cítíte takové nutkání. Poddat se žádosti očí může vést 
k nutkavému nakupování, krádežím, zadlužení, bezohledným me-
todám vydělávání peněz a jiným závažným problémům. Kromě 
toho i když to všechno máme, nikdy nebudeme opravdu spokoje-
ni. Pouze Bůh nás může naplnit.

Uvažujme o několika biblických příkladech těch, kdo se pod-
dali žádosti očí. První z nich je příběh Evy, která si vzala zaká-
zané ovoce v zahradě Eden. Bůh dal Adamovi s Evou mnoho, až 
na jedinou věc – plodů jednoho stromu uprostřed zahrady. Byl 
to samozřejmě jednoduchý test, aby zjistil, zda budou první lidé 
ctít a poslouchat Boha. Avšak druhý den ďábel Evu přesvědčil, 
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že Bůh je nespravedlivý, pokud jí odepírá ovoce, které chce. 
Eva pak zatoužila po ovoci zakázaného stromu. „Viděla, že je 
to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči.“ (Genesis 3,6) 
Eva poslechla hada a poddala se žádosti očí. Jedla ovoce, dala 
manželovi, který byl s ní, a ten se také najedl (Genesis 3,1–19). 
To znamená, že jeden skutek neposlušnosti otevřel dveře dalším 
nemravným činům. To navždy změnilo povahu lidstva tím, že to 
porušilo vztah mezi Bohem a lidstvem.

Za druhé v knize Jozue je tragický příběh Akána, který podle-
hl touze očí. Při dobytí Kenaanu Bůh slíbil, že půjde před svým 
lidem – Izraelem – a dá mu velké vítězství při vytlačování a vy-
hánění Kenaanců, kteří byli zkažení a uctívali modly. Když to-
tiž Jozue a armády Izraele vyrazili proti prvnímu kenaanskému 
městu – Jerichu –, Bůh je varoval, že si nemohou brát žádnou 
kořist. Město Jericho mělo být památníkem Boží moci. Možná si 
vzpomenete, že Bůh sám způsobil, že mohutné hradby padly bez 
lidských zbraní (Jozue 6,20). Tyto hromady kamenů, které kdysi 
byly nedobytnými hradbami města, sloužily jako svědectví všem, 
kdo tudy procházeli, že Bůh Izraele byl veliký a mocný.

Nicméně v průběhu dobývání Jericha jeden Izraelský bojovník 
jménem Akán ukořistil hedvábný plášť, pět liber stříbra a více 
než půl kila zlata a zakopal je ve svém stanu. Vzhledem k tomu, 
že se Akán poddal žádostivosti očí a neuposlechl Boží posvátný 
příkaz nebrat kořist, Bůh odebral od Izraelců požehnání při dobý-
vání dalšího městečka Aj (Jozue 7). V této další bitvě přišla celá 
řada izraelských vojáků v boji o život a Akán a celá jeho rodina 
zahynuli.

Proto je důležité dát si pozor na žádost očí. Bůh není proti 
tomu, abyste se radovali z pěkných věcí, ale zvažte, zda je před-
mět vaší touhy nezbytný, vhodný, prospěšný a příjemný Bohu. 
Také zvažte, zda je ten správný čas k jeho získání.
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Pýcha života
Pýcha života je arogantní předpoklad, že můžeme něčeho do-

sáhnout i bez Boží pomoci nebo bez poslušnosti jeho přikázání. Ve 
starověkém řeckém světě, několik set let před naším letopočtem, 
lidé věřili, že na Olympu žijí bozi, kterým vládne Zeus. Řeko-
vé vymysleli celý zavádějící komplex mytologie o svých bozích, 
doplněný o rodinné historky a úžasné příběhy. Zdá se, že jejich 
bohové nebyli úplně dobří ani všemocní. Starověké řecké příbě-
hy ve skutečnosti občas zobrazují lidi, kteří jsou schopni bohy 
přelstít. Byl to pokus ukázat lidem jejich „inteligenci, schopnost, 
a dostatečnost“.

Na rozdíl od starých Řeků Židé věřili, že člověk byl stvo-
řen k obrazu Božímu a že Bůh je nejvyšší autoritou. Jeho cesty 
a myšlenky jsou vyšší než lidské cesty a myšlenky. Bůh je scho-
pen vykonávat mocné činy, které člověk nedokáže, a kromě toho 
je věčný a nekonečný. Pročtěte si Starý zákon a uvidíte, jak staří 
hebrejští proroci na tyto pravdy neustále poukazovali.

V dnešním světě mnozí arogantně předpokládají, že Boha ne-
potřebují. Věří, že jsou schopni se o sebe postarat sami. Ovšem 
Přísloví 16,18 varuje: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí.“ Náš nepřítel, ďábel, je hlavním příkladem hrozby pýchy. 
Byl stvořen, aby sloužil jako slavný anděl v blízkosti Božího trů-
nu. Zřejmě střežil Boží přítomnost. Mnoho učenců věří, že Izajáš 
zaznamenává ďáblovu volbu vyvýšit se nad Boha: „A v srdci sis 
říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvěz-
dy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím 
na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.‘ “ (Iza-
jáš 14,13–14)

Lucifer (ďábel) upadl do hříchu díky pýše a ztratil své místo 
v nebi. Jeho konečný osud v ohnivém jezeře byl zpečetěn navě-
ky. Zjevení 20,10 předpovídá: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen 
do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. 
A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ Je smutné, že stejný 
osud čeká všechny, kdo podlehnou pýše života a nebudou činit 
pokání. Pokud se pokusíme vyvýšit nad Boha, upadáme do stejné 
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pasti jako Lucifer (ďábel) a jedna třetina andělských bytostí, které 
ho následovaly.

Pokušení Ježíše
Cíl 3: Popsat Ježíšovo pokušení na poušti.

Jak jsme již uvedli dříve, Bible nám říká, že Ježíš byl pokou-
šen ve všech ohledech. To neznamená, že by se potýkal s určitými 
moderními otázkami, jako je internetová pornografie, nevhodné 
filmy a krádeže kreditních karet, protože takové věci tehdy ne-
existovaly. Ježíš byl přesto naplno člověkem, který se potýkal 
s pokušeními, jež jsou společná všem lidem. Proto ví, čím pro-
cházíme, když jsme pokoušeni. Přesto nikdy žádnému pokušení 
nepodlehl. Zůstal bez hříchu.

Písmo nabízí četné příklady těch, kdo byli úspěšní při překo-
návání pokušení, ale jednou z největších ilustrací toho, jak odolat 
pokušení, je Ježíšův příběh na poušti. Toto pokušení se stalo na 
počátku Ježíšovy služby těsně poté, co byl pokřtěn Janem Křtite-
lem v řece Jordánu. Ďábel přišel pokoušet Ježíše osobně. Přečtěte 
si teď Matouše 4,1–11. V této pasáži vidíme, že Duch svatý vedl 
Ježíše na poušť, aby se postil čtyřicet dní. Potom přišel ďábel 
a pokoušel Ježíše ve všech třech oblastech, o kterých jsme dříve 
diskutovali – žádost těla, žádost očí a pýcha života. V každé ob-
lasti pokušení Ježíš překonal ďábla pomocí Božího slova.

První pokušení, které Satan Kristu nabízí, je to, aby promě-
nil kameny na chleba. Mějte na paměti, že Ježíš byl po mnoha 
dnech bez jídla opravdu vyhladovělý. Myšlenka na chleba byla 
pro jeho tělo pravděpodobně velmi lákavá, ale každá Satanova 
žádost musí být ignorována. Toto pokušení spadá do kategorie 
žádosti těla. Při řešení tohoto pokušení Ježíš cituje Deuterono-
mium 8,3: „Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst 
manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti 
dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije 
vším, co vychází z Hospodinových úst.“ Později řekl Ježíš učed-
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níkům: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, 
a dokonal jeho dílo.“ (Jan 4 ,34)

V dalším pokušení Satan vyzývá Ježíše, aby se vrhl dolů z nej-
vyššího místa Jeruzalémského chrámu a nechal Boží anděly za-
chránit ho před smrtí. Tímto kouskem by Ježíš mohl získat oka-
mžitou pozornost veřejnosti a slávu Mesiáše. Problém je v tom, 
že tento čin by byl nápadný, dramatický a nevhodný. Satan mož-
ná doufal, že Ježíš by to mohl vnímat jako zkratku k popularitě, 
aby se vyhnul zkouškám, které ho měly potkávat na jeho cestě 
v průběhu příštích tří let. Ježíš ale věděl, že nejlepší je žít podle 
Otcova plánu a časového harmonogramu. Proto Ježíš cituje Deu-
teronomium 6,16: „Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako 
jste ho pokoušeli v Masse.“ Toto pokušení spadá do kategorie 
pýchy života, neboť se snažilo donutit Ježíše předvést svou moc 
způsobem, který by neoslavil Boha Otce.

Třetí a poslední pokušení na poušti spadá do kategorie žádosti 
očí. Ďábel bere Ježíše na horu a ukazuje mu nádheru království 
světa. Satan nabízí Ježíši všechno, co by mohl chtít ambiciózní 
člověk – bohatství, přepych, vliv a moc. Satan ví, že Ježíš je před-
určen k tomu být Král králů a vládce světa, ale až poté, co projde 
velkým utrpením. A tak mu nabízí zkratku, aby se stal králem. 
Nicméně je tu jeden háček. Ďábel chce, aby se před ním Ježíš 
sklonil a uctíval ho. Ježíš místo toho nepřítele pokárá tím, že citu-
je Deuteronomium 6,13: „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, 
jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.“ Při každém ze tří 
pokušení Ježíš cituje z Božího slova Starého zákona a odolává 
nepřátelské náporu.

Jak odolávat pokušení
Cíl 4: Vysvětlit, jak odolat pokušení.

Použijte Boží slovo
V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že Ježíš překonal 

každé ze Satanových pokušení pomocí Božího slova. Tento pří-
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stup ke zvládání pokušení je rozhodující i pro nás. Máme přístup 
k Písmu a lze ho použít v našich bojích s pokušením. Písmo ob-
sahuje Boží přikázání, zaslíbení, pravdy a principy, které jsme 
schopni si pamatovat a používat tehdy, když naše tělo poddáváme 
Boží vůli. Můžeme také použít Písmo, když zažíváme démonický 
útok. Když budeme pevně stát na Božím slově, nepřítel nakonec 
uprchne.

Ježíš se mohl ďábla snadno zprostit krátkým příkazem, ale 
rozhodl se vypořádat se Satanem pomocí taktiky, kterou máme 
všichni k dispozici – citoval Písmo. To je jeden z důvodů, proč je 
moudré si pamatovat určité části Bible. Takto totiž máte připrave-
nou obranu pro případ potíží.

Hledejte únikovou cestu
Pod inspirací Ducha svatého Pavel napsal: „Nepotkala vás 

zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouš-
kou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli ob-
stát.“ (1. Korintským 10,13) Bůh vždy poskytne únikovou cestu.

Moderní stíhačky mají pro pilota, který cítí, že je nebezpečné 
zůstat v letadle, možnost úniku. Pilot sedí v katapultovací sedač-
ce, určené pro případě nouze, která je z letadla vystřelena malým 
raketovým motorem. Jakmile je katapultovací sedačka z leta-
dla vystřelena, rozevře se padák a sedačka bezpečně přistane na 
zemi. Mnoho pilotů bylo zachráněno pomocí tohoto únikového 
prostředku. Měl bych však zmínit, že tento let není pohodlný! Ka-
tapultovaný pilot zakouší na svém těle obrovské přetížení. Přesto 
je toto nepohodlí lepší než varianta havárie a uhoření.

Když čelíte pokušení, vždycky hledejte únikovou cestu. Boží 
únikovou cestou pro vás může být změna tématu v bezbožné 
konverzaci, opuštění místnosti, kde lidé sledují něco nevhodné-
ho v televizi, styk se zbožnými přáteli, namísto se skupinou lidí, 
kteří chystají něco špatného, zrušení předplatného na kabelovou 
nebo satelitní televizi nebo některých časopisů… nebo prostě jen 
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říkejte „Ne!“, když čelíte pokušení. Vždy máte na výběr! Dělat 
správnou věc nemusí být pohodlné; dočasně to může být i nepří-
jemné. Nicméně je to lepší, než padnout duchovně a morálně.

Uniknout před pokušením
Jsou chvíle, kdy musíme čelit pokušení, a existují i momenty, 

kdy se musíme od pokušení fyzicky oddělit. Pavel radí Timote-
ovi: „Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, 
lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ (2. Timo-
teovi 2,22) Přemýšlejte o tom, co to znamená uprchnout. Zvířata 
prchají před predátory, kteří je chtějí sežrat. Lidé prchají před pří-
rodními katastrofami a dalšími nebezpečími. Ten, kdo uteče, se 
nemusí bát o svou pověst nebo prestiž. Nemusí se obávat, že bude 
považován za zbabělce. Útěk je správná reakce na určité nebezpe-
čí. Nemějte rozpaky nad útěkem před silným pokušením.

V Genezi je Josefův příběh. Jeho starší bratři ho prodali do 
otroctví a on skončil jako otrok u Potífara, vysokého úředníka 
v Egyptě. Josef projevoval integritu a píli ve všem, co dělal, takže 
Potífar ho povýšil do nejvyššího postavení, které otrok mohl mít. 
Josef spravoval Potífarovu domácnost. Dařilo se mu velmi dobře, 
ale Potífarova bezcharakterní žena se ho snažila svést. Josef však 
jejím nabídkám odolával.

Potífarova žena se každý den snažila nalákat Josefa k sobě do 
postele, ale on ji neustále odmítal. Ona se však snadno nevzdávala 
a snažila se Josefa polapit, když byli doma sami. Tentokrát Josef 
prchá ze scény a odchází z domu. Jeho chování ctí Boha, ačkoli 
Potífarovu ženu to štve. Ta ze msty falešně obviní Josefa z pokusu 
o znásilnění a on je uvězněn. Avšak Bůh nikdy nezapomněl, co 
Josef udělal, a Josef byl v pravý čas propuštěn z vězení a povýšen 
do druhé nejvyšší pozice v celém Egyptě (viz Genesis 39–41).

Josefův úspěch ukazuje, že se nemusíte stydět prchat před po-
kušením. Zvykněte si na tuto myšlenku, protože mnohokrát v ži-
votě budete pravděpodobně muset před pokušením uprchnout.
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Udržujte svou mysl soustředěnou
Lidská mysl je úžasná součást toho, kým jsme. Je to více než 

fyzický orgán, kterému říkáme mozek. Mysl zahrnuje vědomí, 
vzpomínky, logické myšlení a touhy. Věděli jste, že můžete tré-
novat svou mysl stejně, jako můžete trénovat své tělo? Sportovci 
se učí zaměřit svůj trénink na části svých těl, které jsou nejvíce 
zatěžovány. Když se snaží zvýšit vytrvalost, pracují na budování 
svalové paměti a síly.

Můžeme naučit mysl soustředit se na věci, které potěší Boha. 
Vyžaduje to důkladnou práci na rozvíjení a trénování mysli, aby se 
soustředila na zbožné věci, ale odměna je úžasná. Apoštol Pavel 
napsal ve Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, 
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, 
co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí po-
chvalu.“ Když správně soustředíte své myšlení, vaše mysl projde 
transformací a obnovou. Mnoho pokušení, které vás dříve trápilo, 
zmizí.

Modlete se
Když učedníci požádali Ježíše, aby je naučil, jak se modlit, dal 

jim modelovou modlitbu (viz Matouš 6,9–13 a Lukáš 11,2–4). Do 
této modlitby Ježíš zahrnul velmi důležitou prosbu: „A neuveď 
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ (Matouš 6,13) Tato prosba 
neznamená, že Bůh je zdrojem pokušení. Je to naopak prosba, aby 
Bůh odváděl od pokušení toho, kdo se modlí. Modlitba k Bohu, 
když budete čelit pokušení, získá jeho okamžitou pozornost. Bůh 
opravdu chce, abyste vítězili nad čímkoliv, co by vám duchovně 
ublížilo a svedlo vás na scestí.

Spolehněte se na vedení a moc Ducha svatého
Nikdo nás může přinutit hřešit ani nás nikdo nemůže nutit, 

abychom se rozhodli správně. Máme svobodnou vůli. Bůh nám 
však dal svého Ducha, aby nás uváděl do veškeré pravdy. Ná-
sledujeme-li jeho vedení, vyhneme se nástrahám tohoto světa 
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a nepřátel. Máme-li touhu zůstat čistí, Duch nám také poskytne 
nadpřirozenou moc, aby nám pomohl odolat pokušení.

Apoštol Pavel varuje: „A neopíjejte se vínem, v němž je pro-
stopášnost, ale naplňujte se Duchem.“ (Efezským 5,18) Máme 
být neustále naplněni a vedeni Duchem. Jako vede opilost vínem 
k prostopášnosti či špatnému chování, naplnění Duchem vede ke 
spravedlivému životu. Mocí Ducha svatého jsme tak schopni po-
přít naši starou přirozenost. Čím blíže se dostáváme k Bohu, tím 
více ho budeme chtít poslouchat a tím citlivější můžeme být vůči 
pokušení.

Zákon setby a sklizně
Cíl 5: Diskutovat o zákonu setby a sklizně.

Možná jste slyšeli o duchovním zákonu setby a sklizně. Je vel-
mi podobný přirozenému zákonu setby a sklizně. Když zemědělci 
zasévají semena, činí tak s očekáváním, že se budou těšit úrodě 
nebo sklizni. Kromě toho když zasejí kukuřici, nesklidí rajčata; 
sklidí kukuřici. Sklízejí to, co zaseli!

V Galatským 6,7–8 Pavel říká: „Neklamte se, Bohu se nikdo 
nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá 
pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí 
život věčný.“

Než jste se stali křesťany, zasévali jste špatné semeno, které 
neustále vedlo k pokušení. Jaké byly výsledky? Dostávali jste se 
do potíží, lidé se obraceli proti vám, zakoušeli jste prázdnotu, po-
cit viny a smutek a byli jste duchovně ztraceni. Když jste přišli ke 
Kristu, tento bludný kruh byl prolomen. Bůh vám odpustil hříchy 
a dal vám nový život. Nyní jste schopni sít dobré semeno, myslet 
na to, co se líbí Bohu, a dělat to. Výsledkem je radost, pokoj, dob-
ré vztahy a věčný život.

Pro vás jako křesťany je naprosto nezbytné zamýšlet se nad 
zákonem setby a sklizně, zvláště když jste v pokušení. Pokud bu-
dete nadále sít špatné semeno, nevyhnete se nepříjemným a boles-
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tivým důsledkům. Dovolte mi to ilustrovat na jedné z největších 
tragédií v Písmu, na hříchu krále Davida s Bat-šeby (viz 2. Sa-
muelova 11). Mějte na paměti, že David byl izraelský hrdina. Až 
do tohoto bodu vedl ctnostný život. Bojoval statečně v boji, vedl 
lidi v uctívání a Bůh ho zahrnoval svou přízní.

Příběh začíná u krále Davida v Jeruzalémě, kde má ze střechy 
výhled na město. Byla noc, takže viděl na některé domy, kde ho-
řely olejové lampy. Bylo jaro, což byla doba, kdy králové obvykle 
táhli do války. Izraelská armáda bojovala s Ammonity. Z nějaké-
ho důvodu David zůstal doma.

Ze svého výhodného postavení v horní části paláce si David 
všiml krásné koupající se ženy a zatoužil po ní. David už měl 
několik manželek a konkubín, takže mohl odejít ze střechy za 
některou z nich. Místo toho David vyhledal tuto krásnou ženu 
jménem Bat-šeba a zjistil, že je vdaná. Poslal pro ni, spal s ní 
a poslal ji zpátky do jejího domu. Jenže ona otěhotněla! Davido-
vo hříšné rozhodnutí rozpoutalo sérii událostí, které ho nakonec 
vedly k tomu, že zosnoval vraždu, aby zakryl svůj čin.

Přestože David nakonec činil pokání ze svých hříchů a bylo 
mu odpuštěno, jeho hřích otevřel dveře tragédiím v jeho životě. 
Zasel hříchy chtíče, cizoložství a vraždy a sklidil nepředstavitel-
ný zármutek. Bible nám sděluje následující:

Dítě, které se Bat-šebě narodilo, zemřelo.• 
Jeden z Davidových synů, Amnón, následoval příkladu • 
nemorálního chování svého otce a znásilnil svou nevlastní 
sestru Támar. Na oplátku tohoto násilníka zavraždil další 
Davidových synů – Abšalóm. Výsledkem bylo, že Abšalóm 
se odcizil otci a zahořknul vůči němu.
Později se Abšalóm pokusil o převrat s cílem shrnout otce • 
z trůnu. I to skončilo smrtí – Abšalóm byl nakonec chycen 
a popraven Jóabem, velitelem Davidových vojsk.
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Z této ošklivé série tragédií plyne ponaučení, že nad pokuše-
ním musíme zvítězit a vyhýbat se hříchu za každou cenu. Sklízí-
me, co jsme zaseli.

Závěr
Musíme pochopit, co je pokušení, a rozpoznat běžné oblas-

ti, kde na nás útočí. To, jak Ježíš použil Písmo, když odolával 
pokušení, poskytuje všem křesťanům cenný příklad. Vzhledem 
k tomu, že Bůh zjevil ve svém slově řadu strategií pro překonání 
pokušení, musíme se je naučit používat.

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Pokušení přichází
a) pouze na lidi, kteří jsou slabí.
b) pouze na lidi, kteří nechodí do církve.
c) na všechny lidi.

2. Bůh 
a) je zdrojem veškerého pokušení.
b) jen čeká, až podlehneme pokušení.
c) nikdy není zdrojem pokušení.

3. První Petrův 5,8 ukazuje, že naším nepřítelem
a) je ďábel.
b) jsou ti, kteří nás nemají rádi.
c) jsou představitelé kultů.
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4. Podle Písma jsou tři hlavní oblasti pokušení
a) alkohol, drogy a tabák
b) žádost těla, žádost očí a pýcha života
c) peníze, sex a internet.

5. Cílem pokušení
a) je připravit nás o Boží požehnání.
b) je ukázat, jak jsme slabí.
c) je ukázat, jak jsme silní.

6. Ježíš se postavil na odpor Satanovým pokušením 
tak,

a) že zavřel oči.
b) že utekl.
c) že citoval a použil vhodné texty z Písma.

7. Poddat se žádosti těla zpravidla znamená
a) odevzdat se naší hříšné přirozenosti.
b) hladovět.
c) únavu.

8. Praktický únik z pokušení do zbožného života
a) znamená nikdy neopustit svůj domov.
b) znamená přesouvat se od bezbožné konverzace k nezávad-

nému tématu.
c) znamená poddat se pokušení.

9. Pravdou o Ježíšových zkušenostech na zemi je to,
a) že Ježíš byl pokoušen na začátku své služby.
b) že Ježíš podlehl pokušení nepřítele.
c) že Ježíš nikdy nebyl pokoušen.
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10. Podlehnout pokušení může vést
a) k tomu, že vypadneme z milosti.
b) ke zničení naší rodiny.
c) k oběma předchozím možnostem.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (11.1)
2.c (11.4)
3.a (11.1)
4.b (11.2)
5.a (11.1)
6.c (11.3)
7.a (11.2)
8.b (11.4)
9.a (11.3)
10.c (11.5)

O AUTOROVI LEKCE
Don McGarvey sloužil 17 let jako pastorační pracovník ve 

sboru First Assembly of God v Cedar Rapids v Iowě, dohlížel 
na službu křesťanského vyučování, misii a Školu služby v Ce-
dar Rapids. Předtím Don sloužil ve sboru First Assembly of God 
v Rockfordu v Illinois a byl poradcem pro národní odbor Nedělní 
školy církve Assemblies of God v USA. Don a jeho manželka 
Kris jsou spolu devatenáct let a mají dva syny – Davida a Seana.
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Lekce 12

Ovoce Ducha

Websterův slovník definuje ovoce jako „výsledek nebo 
důsledek jednání nebo činu“. To dobře zapadá do uče-
ní Písma o ovoci Ducha. Ovoce Ducha se vyvíjí jako 

přímý důsledek působení Ducha svatého v našich křesťanských 
životech. Tento proces vlastně začíná v okamžiku, kdy člověk při-
jme Krista jako Pána a Spasitele.

Apoštol Pavel píše: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: ne-
cudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, 
hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, 
nestřídmost a podobné věci… Ovoce Božího Ducha však je lás-
ka, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 
a sebeovládání.“ (Galatským 5,19–23) Pavel dělá zásadní rozdíl 
mezi skutky těla a ovocem Ducha. Skutky těla vycházejí z naší 
hříšné lidské přirozenosti, ale ovoce Ducha je výsledkem jednání 
Ducha v nás. Růst správného ovoce není možný bez Ducha sva-
tého, ale v tomto procesu máme také svou roli. Musíme ochotně 
spolupracovat a reagovat na to, co v nás Duch dělá.

OBSAH LEKCE
Role spásy v přinášení ovoce
Vyvážený život
Devět druhů ovoce Ducha

CÍLE
1. Zdůraznit předpoklady pro přinášení ovoce.
2. Vysvětlit potřebu darů Ducha a ovoce Ducha.
3. Popsat devět druhů ovoce Ducha.
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Role spásy v přinášení ovoce
Cíl 1: Zdůraznit předpoklady pro přinášení ovoce.

Znovuzrození
K tomu, aby vyrostlo ovoce, je potřeba život. Než budeme 

moci nést ovoce, musíme prožít spasení skrze víru v Krista. Tato 
spása je často označována jako „obnova“ nebo „znovuzrození“. 
V opravdovém věřícím – Kristovu učedníkovi – přebývá Duch 
svatý, který plodí dobré ovoce. Matouš zaznamenává Ježíšova 
slova: „Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom 
dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špat-
ný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává 
dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Matouš 7,17–19) 
Nezbytným předpokladem pro nesení dobrého ovoce je obnova.

Zůstávání v Kristu
Druhým předpokladem pro nesení ovoce je pokračující spo-

jení s Kristem skrze Ducha. Jan zaznamenává Ježíšova slova: 
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já 
v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; 
pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (Jan 15,5–6) Všimněte si, 
že Ježíš je vinná réva a my jsme jeho větve. Musíme zůstat při 
kmeni, abychom rostli a nesli ovoce. Lidé, kteří nejsou věrní své-
mu rozhodnutí následovat Krista a být s ním neustále v úzkém 
společenství, nemohou přinášet duchovní ovoce příjemné Bohu. 
Jestliže vykořeníte kvetoucí rostlinu ze země, nebudete očekávat, 
že pokvete. Podobně i my, pokud nejsme zakořeněni a zakotveni 
ve vztahu s Kristem, nebudeme přinášet ovoce.
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Život v Duchu
Třetím předpokladem pro plodnost musí být touha žít v Du-

chu. Pavel říká v Galatským 5,16: „Žijte z moci Božího Ducha, 
a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“

Život v Duchu je někdy označován jako chození v Duchu a na-
značuje naší poddanost směřování a vedení Ducha. Nechat se vést 
Duchem znamená kapitulovat před autoritou a vedením Ducha 
svatého. Přemýšlejte o této krátké ilustraci: Při cestování v cizí 
zemi je mnohem jednodušší mít zkušeného průvodce. Ten zná 
geografii a kulturu dané země a díky němu může být poznávání 
nového místa zajímavější a zábavnější. Stejné je to pro věřícího. 
Když jsme vedeni Duchem Božím, naše cesta na zemi je produk-
tivnější a více potěšuje Boha.

Setba a sklizeň
Posledním předpokladem pro plodnost je přijetí zákona set-

by a sklizně. Pavel píše: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude 
posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své 
sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život 
věčný.“ (Galatským 6,7–8) Musíme se ptát sami sebe, co chceme 
sklízet v našich životech. Pokud chceme správnou sklizeň, musí-
me pořádně zasít. Dobré semeno zaséváme tím, že děláme to, co 
od nás Pán požaduje.

Apoštol Pavel ve svých listech identifikuje řadu negativních 
lidských vlastností. Nazývá je skutky těla nebo skutky hříšné při-
rozenosti. Některé z těchto skutků jsou nemorálnost, nečistota, 
smyslnost, svár, žárlivost, výbuchy hněvu, opilství a pitky. To vše 
je důsledkem nesprávné setby. S vědomím, že v nás chce Bůh 
vytvářet dobré ovoce, máme odpovědnost správně rozsévat tak, 
abychom mohli s pomocí Ducha sklízet dobrou sklizeň.
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Vyvážený život
Cíl 2: Vysvětlit potřebu darů Ducha a ovoce Ducha.

Dary Ducha jsou uvedeny v 1. Korintským 12,8–10: slovo 
moudrosti, slovo poznání, dar víry, dar uzdravování, působení 
mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, jazyky a výklad ja-
zyků. Jako Boží děti, v kterých žije Duch svatý, můžeme osobně 
zažívat dary Ducha. Nicméně vzhledem k často vzrušující povaze 
těchto duchovních projevů se někteří soustřeďují spíše na dary 
než na ovoce Ducha.

I když uznáváme význam darů, nesmíme ztrácet ze zřetele 
význam ovoce Ducha. Existuje devět druhů ovoce Ducha zmí-
něných v Galatským 5 a devět darů Ducha zmíněných v 1. Ko-
rintským 12. Obojí je od Boha a obojí je nadpřirozené. Dobrým 
způsobem, jak pochopit rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi, je 
uvědomit si, že ovoce je určeno pro růst Kristova charakteru v na-
šich životech. Dary jsou převážně zaměřeny směrem ven, aby 
sloužily Kristovu tělu a dalším lidem. Ovoce potřebuje čas k růs-
tu; dary jsou dány okamžitě.

Lidé, kteří používají duchovní dary, nejvíce potřebují projevo-
vat ovoce Ducha. Duchovní dary neměří duchovní hloubku a cha-
rakter věřícího. Ve skutečnosti věřící, kteří používají dary Ducha, 
aniž by u nich bylo vidět ovoce Ducha, mohou zneuctít i vlastní 
svědectví a svědectví o Kristu. Takové rozporuplnosti je třeba se 
vyhnout za každou cenu!

Je zřejmé, že Bůh klade velký důraz na ovoce Ducha. Skuteč-
ně potvrzuje vztah člověka s Bohem spíše tichý vliv křesťanského 
života než výbušná síla darů. Optimální stav je ten, když v životě 
věřícího harmonicky fungují ovoce a dary.

Křesťané jsou v procesu zrání. Růst ve všech oblastech našeho 
života je postupný a progresivní. Kromě ovoce Ducha, které roste 
v našem životě, musíme mít na paměti dvě jednoduché pravdy: 
věřící musejí spolupracovat s Duchem svatým a ovoce přináší vi-
ditelné změny.



- 205 -

Spolupráce s Duchem svatým
Pán si nebude vynucovat růst duchovního ovoce v našich ži-

votech. On sám může plodit ovoce, ale my se mu musíme poddat. 
Proto se musíme vyhnout tomu, co se mu nelíbí a co ho mrzí. Po-
kud chceme vidět růst duchovní ovoce, musíme vyvinout inten-
zivní úsilí, abychom nezarůstali plevelem nebo nejednali podle 
hříšné přirozenosti… a zůstat ve spojení s vinnou révou – zdro-
jem života.

Ovoce přináší viditelné změny
Zatímco růst ovoce pokračuje a možná není tak rychlý, jak 

byste si přáli, změny budou vidět. Lidé uvidí ovoce Ducha ve 
vašem životě a budou se divit. To přináší slávu Bohu! I když ještě 
nejsme hotovým výrobkem, protože Bůh na vás pracuje, tak už 
nejsme stejní jako dříve. Bůh má radost, když vidí skutečný po-
krok, takže vás nemusí odradit, když ovoce roste zdánlivě příliš 
pomalu. Nezapomeňte, že Bůh nás nevidí takové, jací jsme býva-
li. Vidí nás takové, jakými budeme.

Devět druhů ovoce Ducha
Cíl 3: Popsat devět druhů ovoce Ducha.

Pavel píše v Galatským 5,22: „Ovoce Božího Ducha však je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání.“ Podívejme se na každý z těchto devíti dru-
hů ovoce Ducha.

Láska
Láska vytvářená Duchem svatým se liší od lidské, přirozené 

lásky. Toto ovoce Ducha přesahuje přirozenou lásky v tom, že 
vytváří lásku k našim nepřátelům. Když milujeme své nepřáte-
le, tak je pouze netolerujeme; jsme motivováni prokazovat jim 
dobro. Ježíš učil: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš 
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bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však pravím: Mi-
lujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Ma-
touš 5,43–44) Jedná se o lásku, kterou Ježíš prokázal, když visel 
na kříži a zvolal: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lu-
káš 23,34) A to je láska, kterou chce Ježíš vypůsobovat v každém 
z nás.

Láska zrozená z Ducha se obětuje a neselhává. Právě v oblasti 
oběti se přirozená láska nejvíce podobá duchovnímu ovoci lásky. 
Když je přirozená láska silná, může být člověk ochoten se obě-
tovat za toho, koho miluje, dokonce i za cenu smrti. To je to, co 
Bůh udělal pro nás. Pavel píše: „Bůh však prokazuje svou lásku 
k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ 
(Římanům 5,8) Proto je láska, která pochází z Ducha, obětavá 
a nikdy neselhává.

Radost
Duch chce v našich životech vytvářet radost. Radost by měla 

být dominantním rysem v každém věřícím. Mnoho veršů Bib-
le mluví o radosti. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje 
radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ (Jan 15,11) Žal-
mista také píše: „Jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní bu-
dou zvučně plesat.“ (Žalm 132,16) Izajáš pokračuje: „Ti, za něž 
Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná 
radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk 
se dají starosti a nářek.“ (Izajáš 35,10) „Vrcholem radosti je být 
s tebou.“ (Žalm 16,11)

Je velký rozdíl mezi přirozenou radostí nebo štěstím a duchov-
ní radostí. Přirozená radost je obvykle založena na okolnostech. 
Když jdou věci dobře nebo lidé zažívají dobré věci, cítí radost.

Nicméně ovoce radosti vytvářené Božím Duchem nevyžaduje 
příjemné okolnosti. Například když byli Pavel a Silas ve vězení 
ve Filipis, rozhodli se o půlnoci zpívat Bohu chvály, ačkoli měli 
velké fyzické bolesti (viz Skutky 16,25). Jejich postoj tváří v tvář 
trápení ukázalo radost Ducha svatého.
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Pokoj
Do našich srdcí vstoupil Boží pokoj jako ovoce přebývající-

ho Božího Ducha. Jeho zdrojem je Kristovo smírčí dílo na kříži. 
Pavel píše: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (Římanům 5,1) Když 
jsme znovuzrozeni, zakoušíme nejprve Boží pokoj.

Ovoce pokoje naplňuje naše srdce tak, že ho zažíváme i v době 
velkého zmatku. Jak se ovoce pokoje liší od přirozeného klidu, 
který čas od času cítí i nespasení lidé?

Stejně jako ovoce radosti i ovoce pokoje nezávisí na okolnos-
tech. Boží pokoj převyšuje veškeré myšlení (Filipským 4,7).

Trpělivost
Někdy je trpělivost popisována jako „dlouhodobé utrpení“. 

Bůh je obecně vůči lidem trpělivý, dokonce i vůči svým pravým 
učedníkům. Je pomalý ke hněvu, soucitný a laskavý. Přečtěte si, 
jak Bůh sám sebe popisuje v Exodu 34,6–7: „Když Hospodin 
kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný 
slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který 
osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, 
přestoupení a hřích.“ Jistě trpělivost je jednou z nejpozoruhodněj-
ších Božích vlastností. Apoštol Petr píše: „Pán neotálí splnit svá 
zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni do-
spěli k pokání.“ (2. Petrův 3,9)

Jako křesťané potřebujeme ovoce trpělivosti. Cesta života je 
dlouhá, ale nemůžeme ztratit srdce. I když toužíme být s Kris-
tem a uniknout zkouškám tohoto světa, musíme být trpěliví. Pře-
mýšlejte o Pavlově touze po Koloských. Modlil se následovně: 
„Z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné 
vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na 
dědictví svatých ve světle.“ (Koloským 1,11–12)

Trpělivost je pro jednání s lidmi zásadní, a to jak s křesťany, 
tak s nekřesťany. Lidé nás zklamou a selžou. Budou nám křivdit 
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a budou se měnit pomalu. Avšak stejně jako Bůh je trpělivý vůči 
nám i musíme mít trpělivost s druhými. Žádný věřící si nemůže 
dovolit toto ovoce Ducha ignorovat, pokud se chce stát Božím 
služebníkem.

Laskavost
Když přemýšlíte o laskavosti, co vás napadá? Pavel nám říká, 

že Boží dobrota vede lidi k pokání (Římanům 2,4). V Písmu je 
nám přikázáno, abychom byli v našem duchovním životě a ve 
vztazích s ostatními laskaví. Petr píše: „Proto také vynaložte 
všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili… bratrskou ná-
klonnost.“ (2. Petrův 1,5–7) Pavel radí Koloským: „Jako vyvolení 
Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skrom-
nost, pokoru a trpělivost.“ (Koloským 3,12) V Efezským 4,32 Pa-
vel znovu připomíná: „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrd-
ní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ 
Všimněte si v tomto verši, že jedním ze způsobů, jak prokazovat 
laskavost, je odpouštět druhým, pokud nám ublížili.

Ve starozákonním příběhu Josefa a jeho bratrů vidíme velký 
příklad laskavosti. Poté, co byl prodán do otroctví svými staršími 
bratry a zažil mnoho dalších traumatických událostí, k nim Josef 
mohl být velmi krutý. On se však rozhodl prokázat jim laskavost. 
Genesis zaznamenává: „Josef jim však odvětil: ‚Nebojte se. Což 
jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel 
dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný 
lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.‘ Tak je 
těšil a promlouval jim k srdci.“ (50,19–21) Každému křesťanovi 
prokázal Bůh laskavost tím, že ho zachránil. To nejmenší, co mů-
žeme udělat, je být laskaví vůči druhým.

Dobrota
Život plný dobroty je přesvědčivým důkazem toho, že v člo-

věku probíhá duchovní a morální proměna. Ježíš řekl: „Dobrý 
člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré.“ (Matouš 12,35) 
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Později Pavel napsal církvi v Kolosách: „Tak budete svým živo-
tem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce 
dobrých skutků, budete růst v poznání Boha.“ (Koloským 1,10)

Nikdy si nemyslete, že Boha nezajímají dobré skutky. Bible 
nás učí, že nejsme spaseni prostřednictvím dobrých skutků. Nic-
méně pokud jsme se znovu narodili, dobré skutky musejí být vi-
dět. Pavel píše v Efezským 2,10, že jsme byli „v Kristu Ježíši 
stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky“. Jsme přece jeho 
dílo. Bůh nás zachraňuje, abychom mohli sloužit Bohu a druhým. 
Přečtěte si, co píše Tim LaHaye (1993) v knize Spirit-Controlled 
Temperament o ovoci dobroty:

„Mnoho křesťanů se připravovalo o požehnání Ducha svatého 
tím, že neuposlechlo jeho impuls udělat něco dobrého nebo las-
kavého pro někoho jiného. Namísto toho, aby přinášel radost do 
života někoho jiného skutkem laskavosti, sobecký člověk takové 
impulsy dusí a potápí se hlouběji a hlouběji do bahna zoufalství 
a beznaděje. Jedna věc je získat dobré impulzy, něco jiného je 
dělat z nich dobré skutky.“

Věrnost
Pravá víra vytváří věrnost. Věrnost je možné vidět v tom, když 

věřící svědomitě studují Boží slovo, modlí se, uctívají, slouží, dá-
vají, žijí a plní povinnosti. To ovlivňuje všechny oblasti života. 
Pavel píše: „Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý 
shledán věrným.“ (1. Korintským 4,2)

Věrnost roste stejně jako ostatní ovoce Ducha. Vyvíjí se díky 
tomu, že dokončujeme menší úkoly, za které jsme zodpovědní. 
Pak nám Bůh svěřuje úkoly větší. Tento nový život v Kristu žije-
me z pozice důvěry. Je něco jiného důvěřovat Bohu ohledně věč-
nosti, ale ne v našich každodenních vztazích a aktivitách. Ježíš 
slibuje, že pokud jsme „věrní až na smrt“, dá nám „věnec života“ 
(Zjevení 2,10).
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Mírnost
Mírnost v Galatským 5,22 odkazuje na pokoru a tichost. 

I když dnes není tichost vždy chápána jako ctnost, neměla by být 
chápána jako slabost. Podívejme se na příklad ve Starém záko-
ně. Bůh Otec je všemohoucí, ale jemně pečuje o své lidi. Prorok 
Izajáš napsal o Bohu: „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou 
paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ 
(Izajáš 40,11) Všimněte si, že okolní verše hovoří o nekonečné 
Boží moci a moudrosti. Proto, i když se jemnost může zdát jako 
kontrast vůči moci, ve skutečnosti je mírnost mocí pod kontrolou 
Ducha.

Mírnost nám také brání způsobovat druhým zranění. Někdy 
starší křesťané nastavují nepřiměřené normy pro nové křesťany, 
přičemž zapomínají nový věřícím, kteří rostou ve svých vztazích 
s Ježíšem Kristem, prokázat mírnost. Stejně jako rodiče obvykle 
nenadávají svým dětem, když padají během svých prvních kro-
ků, ale místo toho s nimi jednají laskavě a povzbuzují je. Takže 
i ostřílení křesťané musejí být vůči nově uvěřivším mírní.

Sebeovládání
Sebeovládání bylo popsáno jako termostat, který řídí činnost 

všech ostatních druhů ovoce Ducha. Jeho výskyt na konci sezna-
mu duchovního ovoce není žádným náznakem nedostatku důle-
žitosti. Schopnost ovládat se je velká křesťanská ctnost a zjevné 
znamení růstu. Všichni známe lidi, jejichž životy jsou ovládány 
nebezpečnými návyky a hříchy právě proto, že jim chybí sebeo-
vládání. Mohou být velmi obézní kvůli přejídání, mohou neustále 
kouřit nebo pít, mohou mluvit vulgárně nebo se mohou ocitnout 
v závislosti na lécích nebo nelegálních drogách.

Sebeovládání jako ovoce Ducha nelze dosáhnout lidským úsi-
lím; je to výsledek pomoci a milosti Ducha svatého v našich živo-
tech. Vzhledem k této milosti mohou dokonce i nekřesťané proje-
vovat určitou sebekontrolu. Například sportovec trénuje a kázní 
své tělo pro konkrétní soutěž nebo událost. Zdržuje se potravin, 
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které by omezovaly jeho schopnosti. Může se také přinutit podá-
vat výkony i přes bolest nebo extrémní únavu. I když je to chvá-
lyhodné, lidské snahy o sebeovládání mají svá omezení.

Duchovní ovoce sebeovládání poskytuje rozměr ovládání, kte-
rý je nad rámec přirozených schopností. Vraťme se k otázce přejí-
dání. Po mnoho let byli křesťané povzbuzováni, aby se zdržovali 
tabáku a alkoholu, protože tyto produkty představují hrozbu pro 
naše fyzické tělo. Ve Spojených státech mnoho lidí nepije alkohol 
ani nekouří, ale jí nadměrné množství potravin až do té míry, že se 
jedná o obžerství. Existují vážné vedlejší účinky trvalého přejídá-
ní. Mezi ně patří diabetes, vysoký krevní tlak, únava a nedostatek 
pohyblivosti. Někteří lidé nemohou zastavit přejídání z vlastních 
sil. Potřebují pomoc Ducha svatého a ovoce sebeovládání. Udě-
lejte si teď čas na přemýšlení o oblastech ve svém životě, kde je 
potřeba větší sebeovládání. Jak budete růst v milosti, očekávejte 
růst v sebeovládání.

Závěr
Ovoce Ducha není výsledkem úsilí lidského sebezdokonalo-

vání. Spíše je výsledkem nového duchovního života shůry. V na-
šem světě existuje mnoho náboženských lidí, kteří se snaží zlepšit 
své životy. Chodí do sboru, do kostela nebo mešity. Dávají pení-
ze, modlí se a dělají dobré skutky. To však neznamená, že jejich 
životy jsou pro Boha přijatelné. Aby byly přijatelné, musíme za-
žít znovuzrození skrze víru v Krista. To je Boží řešení, které se 
nezmění. Teprve poté, co jsme vstoupili do vztahu s Bohem za 
jeho podmínek, může začít pracovat v našem životě, aby vytvořil 
vlastnosti, které ho těší. Můžete věnovat plnou pozornost vztahu 
s Kristem a zaměřit se na ty věci, které přinesou duchovní růst.

Odkazy
LaHaye, Tim. 1993. Spirit-Controlled Temperament.Wheaton, 

IL: Tyndale.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Galatským 5,22–23
Galatským 6,7–8
Jan 15,4
Galatským 2,20
1. Korintským 13,8
Žalm 16,11
Římanům 5,1
Matouš 12,35
1. Korintským 4,2
Zjevení 2,10

TEST
Po prostudování lekce si prosím pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Ovoce Ducha se v lidském životě vyvíjí
a) pouze vlastním úsilím.
b) metodou pokusu a omylu.
c) v důsledku působení Ducha svatého.

2. Chcete-li nést ovoce Ducha,
a) musíte mít pravou církevní příslušnost.
b) musíte být členem královské rodiny.
c) musíte prožít znovuzrození.

3. Největší prokázání duchovnosti přichází,
a) když ovoce a dary působí společně.
b) když chodíme vytrvale do církve.
c) když se často modlíme.
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4. Aby rostlo ovoce Ducha a rozvíjel se náš charakter,
a) musíme se připojit k církvi.
b) musíme zůstat ve společenství s Kristem.
c) musíme mluvit v jazycích, jak nám Duch dává promlouvat.

5. Růst v životě věřícího
a) je věcí štěstí.
b) je něco, nad čím vůbec nemáme kontrolu.
c) je trvalý a progresivní.

6. Láska, o které Pavel hovoří v Galatským 5,22,
a) je romantická a snadná.
b) je možná pouze skrze Ducha svatého.
c) je emotivní a dočasná.

7. Boží trpělivost vede 
a) k naší lhostejnosti.
b) k nervovému zhroucení.
c) k pokání.

8. Ovoce Ducha není důsledkem zlepšení přirozeného 
charakteru

a) – je to důsledek toho, že jsme dobrými lidmi.
b) – je to důsledek nového duchovního života shůry.
c) – je to důsledek každodenní četby Bible a modliteb.

9. Jednou z výhod nesení ovoce Ducha
a) je svoboda říkat a dělat, co chceme, aniž by to mělo násled-

ky.
b) je to, že Bůh v nás prosazuje svou vůli.
c) je, že toto ovoce vytváří viditelné změny.



- 214 -

10. Zákon setby a sklizně učí,
a) že co člověk zaseje, to také sklidí.
b) že musíme být dobří hospodáři.
c) že naše myšlenky neovlivňují naše činy.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (12.1)
2.c (12.1)
3.a (12.2)
4.b (12.2)
5.c (12.2)
6.b (12.3)
7.c (12.3)
8.b (12.3)
9.c (12.2)
10.a (12.1)

O AUTOROVI TÉTO LEKCE
Terry Reiser byl v pastorační službě více než 30 let. V součas-

né době vede Faith Community Church v Berlinu ve Wisconsinu. 
Má doktorát v oboru klinického křesťanského poradenství (tera-
pie temperamentu) od Národní asociace křesťanských poradců.
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Lekce 13

Porážka úzkosti a strachu

Když jste byli děti, jakých míst, událostí nebo lidí jste se báli 
nejvíc? Co vás děsí v dospělosti? Co vytváří ze strachu a úzkostí 
tak silné emoce? Strach je rozhodně jednou z nejčastějších lid-
ských emocí, protože všichni se něčeho bojí. Lidé se bojí výšek, 
tmy, stísněných prostor, otevřených prostor, zvířat a mnoha dal-
ších věcí. Strach může lidi přinutit dělat divné věci. Vezměme si 
následující situace vyvolané strachem:

Stalin se tak bál, že bude zavražděn, že měl ve svém domě • 
osm různých ložnice, které byly uzamčeny jako bankovní 
trezor. Nikdo nevěděl, ve které bude Stalin toho dne spát 
(De Jonge 1986, s. 450; Grey 1979, s. 457). Podobné věci 
se povídaly o Muammaru Kaddáfím v Libyi a Saddámovi 
Husajnovi v Iráku.
Jeden japonský voják se během druhé světové války skryl • 
v jeskyni na ostrově Guam poté, co byla oblast znovu do-
byta spojeneckými silami. Zůstal tam 28 let poté, kdy se 
Japonsko vzdalo a válka skončila. Přežil díky tomu, že jedl 
krysy, žáby, hlemýždě, ořechy a mango. Ten voják udělal 
takové rozhodnutí, protože se bál, že kdyby se vzdal, mohl 
by být popraven.
Jedné ženě, která se právě vrátila z výletu do pouště, se zdá-• 
lo, že slyší ve svém batohu chřestýše. Vyhodila ho z okna 
a zavolala policii. Když policisté přijeli, uslyšeli zlověstné 
bzučení a opatrně se přiblížili k batohu, aby zjistili, že hluk 
pochází z bezdrátového elektrického zubního kartáčku.
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Jistá dodávka vezoucí prázdnou rakev zastavila, aby vzala • 
nějakého stopaře. Během jízdy začalo pršet. Protože sto-
pař byl spolu s rakví v odkryté části vozu, vlezl si dovnitř 
a usnul. Mezitím řidič zastavil, aby svezl další dva stopaře. 
Později se první stopař probudil, otevřel víko rakve a zeptal 
se: „To už přestalo pršet?“ Ti další dva muži byli tak vydě-
šení, že z jedoucí dodávky vyskočili a vážně se zranili.

Všichni žijeme s nějakým strachem, ale nemusíme být tímto 
strachem spoutáni. U Izajáše 41,10 Bůh svůj lid ujišťuje: „Neboj 
se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj 
Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí 
své spravedlnosti.“ Žalmista David také prohlašuje: „I když pů-
jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou 
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“ (Žalm 23,4) V 2. Timo-
teovi 1,7 je napsáno: „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, 
nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“

OSNOVA
Strach a úzkost
Zdravý a nezdravý strach
Příčiny strachu a úzkosti
Co Bible říká o strachu
Kroky vedoucí k překonání úzkosti

CÍLE
1. Definovat strach a úzkost.
2. Určit rozdíl mezi zdravým a nezdravým strachem.
3. Vysvětlit, proč se lidé stávají ustrašenými a úzkostlivými.
4. Zdůraznit, co říká o strachu Bible.
5. Diskutovat o krocích vedoucích k překonání úzkosti.
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Strach a úzkost
Cíl 1: Definovat strach a úzkost.

Všichni víme, jaké to je zažívat strach a úzkost, ale pravdě-
podobně existuje hodně věcí, které o strachu nevíme. Důležitým 
prvním krokem je tedy schopnost definovat strach a úzkost. Bible 
používá k popisu strachu slova jako obava, hrůza, strach, úzkosti, 
třesení a chvění. V podstatě, když někdo prožívá strach, tak by 
řekl, že je vyděšený, nervózní, bázlivý, znepokojený, rozrušený, 
zneklidněný, vyděšený, vystrašený, šokovaný a úzkostlivý nebo 
ustrašený.

Pro většinu této lekce budeme používat slova strach a úzkost 
jako synonyma. Konkrétní obavy se nazývají fóbie a existuje roz-
sáhlý seznam nejrůznějších fóbií v našem dnešním světě.

Níže uvedená tabulka obsahuje jen několik fóbií. Nebuďte 
překvapeni, pokud jste o některých z nich ještě neslyšeli.

Fóbie Význam
Acrofóbie strach z výšek
Agorafóbie strach z velkých otevřených prostor
Aichmofóbie strach z ostrých předmětů
Ailurofóbie strach z koček
Arachnofóbie strach z pavouků
Astrafóbie strach z bouřek
Fobofóbie strach ze strachu
Hydrofóbie strach z vody
Klaustrofóbie strach ze stísněných prostor
Microfóbie strach z baktérií
Mysofóbie strach ze špíny
Nyctofóbie strach z temnoty
Xenofóbie strach z cizinců
Zoofóbie strach ze zvířat
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Strach je popsán podle svých relativních stupňů. Strach lze pro-
žívat různě intenzivně. Tři stupně strachu jsou nedůvěra, paranoia 
a hrůza. Nedůvěra je období varování před skutečným strachem. 
Nedůvěra je někdy posilována vnitřním pocitem opatrnosti, který 
je obvykle zaměřen vůči konkrétnímu člověku nebo objektu. Ne-
důvěra je nedostatek víry nebo důvěry v něco podezřelého nebo 
neznámého.

Paranoia je termín používaný k popisu upnutí na strach, který 
se vztahuje k falešnému vědomí, že jsme pronásledováni. Toto 
vnímání často způsobí změnu normálního chování na radikální. 
Po nějaké době se chování může stát patologickým.

Hrůza je zřejmým strachem, kdy je někdo přemožen pocitem 
bezprostředního ohrožení natolik, že dělá iracionální rozhodnutí 
a vykazuje netypické chování.

Zdravý a nezdravý strach
Cíl 2: Určit rozdíl mezi zdravým a nezdravým strachem.

Existují zdravé a nezdravé formy strachu. Zdravý strach je 
emocionální reakcí vyvolanou skutečnou hrozbou nebo problé-
mem. Obvykle existuje dobrý důvod se něčeho bát. Zdravý strach 
nám prospívá tím, že nás varuje před nebezpečím a bolestí. Také 
nás učí důsledkům neposlušnosti a pomáhá nám poznávat naše 
limity. Nejzdravějším strachem ze všeho je strach z Boha. Příslo-
ví 9,10 říká, že takový strach „je počátkem moudrosti“.

Bohužel si mnozí, včetně křesťanů, pletou zdravou bázeň před 
Bohem se strachem z Boha. Vidí Boha jako toho, kdo je drží nad 
pekelnou jámou. Obávají se, že by mohli spáchat neodpustitelný 
hřích, obávají se Kristova návratu nebo se obávají znamení šel-
my. To však není Boží záměr pro náš vztah s ním. Zdravá bázeň 
před Bohem by neměla vyvolat hrůzu v našich srdcích, ale měla 
by nám dát moudrost lépe se každý den rozhodovat.

Rozdíl mezi zdravým a nezdravým strachem je také vidět 
v rozdílu mezi strachem a úzkostí. I když jsem až do této chví-
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le používal pojmy strach a úzkost jako synonyma, existuje mezi 
nimi rozdíl. Jak již bylo uvedeno, zdravý strach je reakcí, která je 
vyvolána skutečnou hrozbou nebo problémem. Na druhé straně je 
úzkost strachem bez přítomnosti adekvátní příčiny. Úzkosti chybí 
určitý objekt, je to spíše nedefinovatelný pocit obav či neklidu. 
Úzkost vyvolává obavy. Slovo starosti pochází z kombinace dvou 
slov, která znamenají „mysl“ a „rozdělit“. Starosti tedy doslova 
znamenají „rozdělení mysli“.

John Ageus (2001) ve své knize How to Winn Over Worry 
píše:

Obavy rozdělují naše pocity – naše emoce postrádají sta-• 
bilitu.
Obavy rozdělují naše chápání, které se tak stává povrchním • 
a proměnlivým.
Obavy rozdělují naše vnímání, které se tak stává vadným, • 
a dokonce falešným.
Obavy rozdělují náš úsudek, který se tak často stává nespra-• 
vedlivým.
Obavy rozdělují naší vůli, a tak naše plány a záměry postrá-• 
dají vytrvalost, pokud se úplně nezhroutí.

Příčiny strachu a úzkosti
Cíl 3: Vysvětlit, proč se lidé stávají ustrašení a úzkostliví.

Níže je uvedeno několik příčin strachu a úzkosti. To vám 
pomůže v křesťanském vývoji a v udržování duševního zdraví, 
abyste si byli vědomi těchto příčin.

Vyčerpání a osamělost
Lidé mají větší obavy, když jsou fyzicky, mentálně a emocio-

nálně vyčerpaní. Všechny jejich rezervy jsou vyčerpány a oni již 
nejsou schopni racionálně a objektivně přemýšlet. Tato zranitel-
nost je pak činí náchylnějšími ke strachu a úzkosti.
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Kromě únavy mají lidé také tendenci stát se ustrašenějšími 
a nervóznějšími, když jsou sami, než když jsou s lidmi, které zna-
jí a jimž důvěřují. Lidé mají vrozenou potřebu komunity nebo 
společnosti dalších lidí. Absence komunity vytváří úzkost.

Ztráta kontroly
Každý z nás se obává toho, co nemůžeme ovlivnit, protože 

hrozící nebezpečí odhaluje naši neschopnost ochránit to, čeho si 
nejvíce ceníme. Proto jsou lidé nervóznější při pocitu, že ztrácejí 
kontrolu nad situací.

Nedostatečnost a neznámé
Osobní nedostatečnost zvyšuje náš strach z neúspěchu a od-

mítnutí. Ustrašení nebo úzkostliví lidé se někdy snaží zakrýt své 
pocity tím, že jednají příliš sebevědomě, nebo se cítí být ohroženi 
někým, kdo zpochybňuje jejich schopnosti. Tolik lidí se rozhodlo 
žít bezpečný život, že jakýkoliv neúspěch či úspěch potom není 
pravděpodobný. Takoví lidé nikdy neriskují, nikdy nedosáhnou 
žádné skutečné služby a nikdy nepřinesou změnu. Jsou paralyzo-
váni strachem z neúspěchu.

Většina lidí navíc cítí obavy z toho, co neznají. Jejich přehna-
ná představivost někdy dokonce vyvolává děsivé situace, které 
vůbec nemusejí nastat.

Fyziologické a emocionální založení
Další lidé jsou fyziologicky a emocionálně „ve střehu“, aby 

byli přirozeně opatrnější nebo měli obavy. To může být dědičné 
nebo přenesené z předchozí generace, která se chovala v podstatě 
stejným způsobem.
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Co Bible říká o strachu
Cíl 4: Zdůraznit, co říká o strachu Bible.

Přečtěte si Matouše 14,25–33 a vyberte si odpovědi na dané 
otázky, o kterých si myslíte, že jsou nejlepší.

1. Pokud by jste byli na lodi s učedníky během bouřky, 
jak byste reagovali, pokud byste viděli někoho chodit 
na vodě?

a) Nevěřil bych vlastním očím.
b) Zavřel bych oči a čekal, až se věci vrátí do normálu.
c) Udělal bych to, co udělal Petr.
d) Asi bych dostal infarkt.
e) Nemám ponětí o tom, jak bych reagoval.

2. Proč myslíte, že Petr reagoval odlišně od ostatních 
učedníků?

a) Rád riskoval.
b) Měl větší víru než zbytek učedníků.
c) Byl ze všech učedníků nejimpulzivnější.
d) Vždycky musel mít „navrch“ nad ostatními učedníky.
e) Musel být trochu blázen.

3. Pokud jde o riskování, jak byste charakterizovali 
sami sebe?

a) Opatrný: Nedělám nic, co není nezbytné.
b) Impulzivní: Vždy zkouším nové věci.
c) Přemýšlivý: Než se rozhodnu, chci znát všechna fakta.
d) Odkládající: Odkládám rozhodování tak dlouho, jak to jen 

jde.
e) Znepokojený: Po většinu času jsem ochromený strachem.
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4. V jaké oblasti si myslíte, že vás Bůh zve, abyste „vy-
šli ven z lodi“ právě teď?

a) V mém zaměstnání / kariéře: přijmout novou výzvu, věno-
vat se povýšení.

b) V mé rodině: být ochoten být otevřenější a zranitelnější.
c) V mém duchovním životě: plně důvěřovat Bohu.
d) V mém budoucím plánování: vyzkoušet něco, co jsem 

vždycky chtěl dělat.
e) V mém osobním životě: čelit celoživotní výzvě.

5. Jak by vám Bůh mohl pomoc i vypořádat se s oba-
vami?

a) Netlačit mě ke statečnosti.
b) Dát mi hodně podpory.
c) „Nakopnout“ mě.
d) Ujistit mě, že není chybou selhat.
e) Vystoupit z lodi se mnou.

6. Jak by vám mohli druzí pomoci vypořádat se s vaším 
strachem?

a) Nechat mě to vyřešit.
b) Povzbuzovat mě, ale nesnažit se mě k něčemu nutit.
c) Být pro mě bezpečným přístavem, do kterého se mohu vrá-

tit.
d) Projít se mnou celým procesem s nadhledem.
e) Projít se mnou tímto procesem.

Nyní si přečtěte Filipským 4,4–9 a použijte následující otázky, 
které vám pomohou přemýšlet nad touto pasáží.

1. Co měl Pavel na mysli, když řekl: „Radujte se v Pánu 
vždycky“? Co by vám mohlo pomoci se radovat, když se 
nacházíte v nějaké strašné situaci?
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2. Necháte někdy úzkost, aby vám bránila těšit se z Boží do 
roty? Co můžete udělat, abyste tomu zabránili?

3. Jak vám pomáhá pamatovat si, že Pán je blízko, při překo-
návání strachu a úzkosti? Co můžete udělat, abyste si připo-
mněli jeho blízkost?

4. Jak vás chrání přinášení vašich potřeb Pánu v modlitbě před 
úzkostí nebo strachem? Jaké prvky byste měli zahrnout do 
své modlitby, kromě předkládání svých žádostí Bohu?

5. Co to znamená mít pokoj Boží, který střeží vaše srdce 
a mysl? V jakých dvou oblastech vašeho života funguje 
Boží pokoj?

6. Jak by vám změna toho, čím se zabýváte v mysli, mohla 
pomoci překonat úzkost? Na jaké další pozitivní věci byste 
se mohli zaměřit, když prožíváte úzkost nebo strach?

7. Co jste se naučili z této pasáže, co by vám mohlo pomoci 
se vyrovnat se strachem a úzkostí? Jak budete uvádět tyto 
pravdy ve svém životě do praxe?

Kroky k překonání úzkosti
Cíl 5: Diskutovat o krocích k překonání úzkosti.

Nemusíme žít naše životy svázané strachem a úzkostí. Nejsme 
bezmocné oběti našich emocí. Existují pozitivní věci, které může-
me udělat, abychom s Boží pomocí překonali úzkost. Vypořádání 
s našimi obavami se obvykle skládá z následujících pěti kroků.

Konfrontovat své obavy
Vzpomínáte si, jak jste se cítili, když jste vešli do temnoty? 

Vaším prvním nápadem bylo otočit se a běžet opačným směrem. 
Co jste udělali, když jste si mysleli, že je něco pod vaší postelí? 
Nakonec jste konečně sebrali odvahu rozsvítit a podívat se. To je 
rozhodnutí, které budete muset učinit pro překonání všech svých 
obav: konfrontovat je a uhájit své území. Bůh vám dal schopnost 
podmanit si svůj strach a ovládat vaše obavy. „Neboť Bůh nám 
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nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ (2. Ti-
moteovi 1,7) Útěk pouze podporuje pocit paniky a vše ještě zhor-
šuje. Pomocí je možnost upřímně si promluvit o svých obavách 
s někým, komu důvěřujete. Když si o tom promluvíte, vaše obavy 
se mohou zmírnit.

Vystavit své obavy pravdě
Většina obav zveličuje situaci. Pokud jste obvykle ustrašení, 

budete muset usilovněji pracovat na konfrontování svých obav 
s fakty. To proto, že inklinujete k tomu, přebít fakta svými sub-
jektivními obavami. Avšak pokud vytrváte v usvědčení vašeho 
strachu pravdou, Pán vám pomůže minimalizovat vaše obavy. 
Opět platí, že vám pomůže, pokud můžete o svých obavách ho-
vořit s někým jiným. Pohled další osoby nám může pomoci vidět 
nerozumnost a nelogičnost našich myšlenek.

Vyznávat svou víru, ne své obavy
Někdy se svými slovy sami dostaneme do stavu paniky. Když 

neustále přemýšlíme a mluvíme o našich obavách, dáváme těmto 
myšlenkám a slovům moc. Poslechněte si Jóbovu zpověď o účin-
cích jeho myšlení: „Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, 
dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.“ (Jób 3,25) Proto je nutné 
naučit se vyjadřovat svou víru a důvěru v Boha, nikoliv své po-
chybnosti a obavy. Přijměte ve vztahu k životu raději proč by ne 
než co kdyby náhodou. To je to, k čemu nás Ježíš povzbuzuje: 
„Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete 
to mít.“ (Marek 11,24)

Procvičovat přítomnost Pána
Jeden z nejmocnějších veršů, které nám pomáhají překonat 

strach, je Žalm 23,4: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se 
bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ Žalmista David věděl, 
jak procvičovat přítomnost Pána, když čelil děsivým situacím. 
Můžeme se naučit dělat totéž tak, že předáme moc pomazané 
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představivosti. Zdá se, že nejustrašenější lidé mají velmi živou 
představivost. Tak proč nepoužít tuto představivost k překoná-
ní strachu? Když čelíte děsivé situaci, představte si Pána Ježíše, 
vašeho dobrého pastýře, jak s vámi touto situací prochází a říká 
vám: „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 
(Matouš 28,20)

Naslouchat Božímu slovu
Nejlepším zdrojem pro přemáhání strachu je Boží slovo. Pís-

mo má moc dělat to, co žádný jiný zdroj dělat nemůže. Zde je 
několik veršů, které se zabývají strachem:

a. 2. Timoteovi 1,7: „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, 
nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“

b. 1. Janův 4,18: „Láska nezná strach; dokonalá láska strach 
zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce.“

c. Jan 14,27: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dá-
vám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše 
nechvěje a neděsí!“

d. Izajáš 41,10: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej 
se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti 
pomocí, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“
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TEST

Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-
dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Klaustrofobie je strach
a) z vody.
b) z výšky.
c) ze stísněných prostor.

2. Slovo „starosti“ pochází ze dvou slov, která zname-
nají

a) „předvídat“ a „očekávat“.
b) „mysl“ a „rozdělit“.
c) „plán“ a „selhání“.

3. Zdravý strach je definován
a) jako reakce stimulovaná skutečnou hrozbou nebo problé-

mem.
b) jako strach bez přiměřené příčiny.
c) jako strach, kterému chybí konkrétní objekt.

4. Nejzdravější strach ze všeho
a) je strach z věcí, které jsou reálné.
b) je strach z neznámého.
c) je bázeň před Bohem.

5. Co není důvodem, proč se někteří lidé stanou ustra-
šenými?

a) Důkladná znalost Božího slova.
b) Ztráta kontroly.
c) Pocit nedostatečnosti.
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6. Když chodil Petr po vodě,
a) sobecky ohrozil bezpečnost ostatních učedníků.
b) byl motivován pýchou.
c) nechal svou víru překonat strach.

7. Jestliže neustále přemýšlíme a mluvíme o našich 
obavách,

a) posilujeme tyto myšlenky a slova.
b) minimalizujeme jejich dopad na naše životy.
c) pomáhá to budovat naší víru v Boha.

8. U Marka 11,24 nás Ježíš povzbuzuje,
a) abychom věřili, že jsme již obdrželi to, co jsme žádali 

v modlitbě.
b) abychom se nadále modlili, dokud nedostaneme to, co žá-

dáme.
c) abychom věřili, že můžeme mít cokoli, o co žádáme v mod-

litbě.

9. Nejlepším zdrojem k překonání strachu
a) jsou modlitby a podpora našich křesťanských přátel.
b) je mít na paměti minulá vítězství nad strachem.
c) je Boží slovo.

10. Podle 2. Timoteovi 1,7 nám Bůh nedal
a) ducha strachu.
b) víru věřit.
c) moudrost k rozpoznání.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (13.1)
2.b (13.2)
3.a (13.2)
4.c (13.2)
5.a (13.3)
6.c (13.4)
7.a (13.5)
8.a (13.5)
9.c (13.5)
10.a (13.1)
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Ron v současné době slouží jako okresní tajemník Assemblies 
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2005 byl hlavním pastorem v Racine Assembly of God v Racine 
ve Wisconsinu. Předtím byl Ron ředitelem pro národní odbor Ne-
dělní školy Assemblies of God ve Spojených státech.
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