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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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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 



- 23 -

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.


