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Úvod

Učednictví pro 21. století je pro tebe, nového věřícího. Rozhodl 
ses být učedníkem Ježíše Krista a vydal ses tak na dobrodruž-
nou cestu. Učedník je ten, kdo se učí, dospívá a jedná tak jako 

jeho učitel – v našem případě Ježíš. Význam slova „cesta“ naznačuje 
pohyb vpřed, na nové území. I ty na této cestě opouštíš známé pro-
středí a jdeš tam, kde jsi ještě nikdy předtím nebyl. 

Během této cesty poroste tvá láska a respekt k Bohu. Více poro-
zumíš Bibli a budeš schopen ji prakticky aplikovat. Pochopíš, proč 
křesťané dělají to, co dělají – modlí se, sdílí se, pomáhají potřeb-
ným, slouží druhým lidem a káží. Začnou se vytrácet tvé nezdravé 
návyky a postoje, které tě jen oslabují. Zjistíš, že tě Bůh obdaroval 
v určitých oblastech a  touží tě zapojit do práce pro své království. 
Budeš čelit nesnadným výzvám novým způsobem – s Boží pomocí. 
Tvůj vztah s ostatními křesťany nadobude vyšší hodnoty a stane se 
pramenem velké radosti.

Učednictví pro 21. století bylo napsáno, aby ti na  této cestě po-
mohlo. Nemůžeme kráčet místo tebe, ale můžeme kráčet vedle tebe 
a pomáhat ti. Všechny lekce této knihy byly napsány buď pastory, 
misionáři, nebo zkušenými křesťany, kteří se zajímají o lidi, jako jsi 
ty. Jejich zkušenosti a výuka Božího slova je to, co činí tento kurz 
neocenitelným.

Hlavním cílem tohoto kurzu je, abys blíže poznal Ježíše Krista, 
duchovně rostl a získal odvahu stát se tím, kým tě chce Bůh mít. Pa-
matuj si, že tvůj život je důležitý pro Boha i pro mnoho dalších lidí. 
Pokud zůstaneš Bohu věrný, obdaruje tě úžasnými věcmi. Užívej si 
tuto cestu učednictví!
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Jak pracovat s touto knihou

O LEKCÍCH
Učednictví pro 21. století je sérií tří studijních příruček, které se sklá-

dají z 13 lekcí. Každá lekce obsahuje následující části:

• Název
• Úvod
• Osnova
• Cíle
• Samotná výuka
• Závěr
• Biblické verše k zapamatování
• Test
• Správná řešení
• Informace o autorovi lekce

TEST
Test slouží k tomu, aby sis zopakoval, co ses v dané lekci naučil. 

Otázky nabízí výběr z různých možností, odpovědi typu pravda/lež 
nebo odpovědi otevřené. Své odpovědi si můžeš vždy porovnat se 
správným řešením, které je uvedeno za testem. Pokud jsi odpověděl 
špatně, podívej se na odkaz v závorce, který tě zavede zpět do dané 
lekce, kde najdeš správnou odpověď. Například: a (5.3.) - písmeno 

„a“ označuje správnou odpověď, číslo 5 označuje číslo lekce a  čís-
lo 3 označuje odstavec lekce, kde najdeš správnou odpověď. Pokud 
jsi neodpověděl správně, doporučuji, aby sis prošel celý odstavec  
znovu. 
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ZPŮSOBY STUDIA
Tuto příručku můžeš studovat dvěma způsoby: samostatně nebo 

ve skupině.

Samostatné studium
Zaměřením Global univerzity je pomoci lidem studovat samostat-

ně. Víme, že ne každý, kdo chce studovat Boží slovo, má možnost 
zajít do církve za pastorem, nebo má přístup k široké škále materiálů. 
Proto se snažíme poskytnout kompletní studijní příručku. Každou 
lekci navrhl a sepsal kvalifikovaný učitel. Můžeš tak růst intelektuál-
ně i duchovně v pohodlí svého domova. 

Jelikož neexistuje žádný rozvrh hodin, samostudium vyžaduje vy-
sokou míru motivace a sebedisciplíny. Vždy měj po ruce Bibli. Bible 
je tvou hlavní učebnicí, která je inspirována Bohem. 

Učednictví pro 21. století je jednoduchý nástroj, který ti pomůže 
vytěžit z tvého studia Bible co nejvíce. S otevřenou Biblí, Duchem 
svatým a tímto kurzem o učednictví sedíš vlastně ve třídě, kde tvým 
učitelem je Duch svatý. Pracuj svědomitě a očekávej velké věci. 

Jak zefektivnit samostudium
1. Udělej si čas na pravidelné studium v klidu. Pokud budeš stu-

dovat každý den ve stejný čas, budeš se snadněji soutředit. Vy-
ber si čas, kdy máš nejvíce energie. 

2. Modli se před každou lekcí. Popros Boha, aby ti pomohl po-
rozumět danému materiálu a vhodně ho aplikovat do  tvého 
života. 

3. Zběžně si pročti lekci, její osnovu i cíle.
4. Prohlédni si cíle lekce podruhé.
5. Přečti si lekci znova. Vyhledej si uvedené odkazy, projdi všech-

na cvičení a udělej si poznámky, které ti mohou později po-
moci. Přemýšlej o tom, co ses naučil a jak to můžeš aplikovat 
do svého každodenního života.

6. Zodpověz otázky na konci každé lekce. Pokud nebudeš znát 
správnou odpověď, podívej se zpátky do dané lekce. Poté si 
své odpovědi porovnej se správným řešením. 

7. Nespěchej. Žádné zvonění tě nebude tlačit, abys začal novou 
kapitolu.
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8. Co nejvíce používej odbornou literaturu a  zdroje, jako jsou 
konkordance a současný slovník cizích slov, které ti pomohou 
porozumět cizím slovům. 

Skupinové studium
Učednictví pro 21. století je možné studovat také ve skupině. Tento 

způsob studia je dynamický a zintenzivňuje obsah výuky. Sbližuje 
lidi a umožňuje budovat hlubší vztahy s ostatními křesťany. 

Rady pro skupinové studium
1. Domluvte se s ostatními křesťany na pravidelném čase pro stu-

dium. Můžete se scházet doma, v církvi nebo na kterémkoli 
jiném místě, kde se budete cítit pohodlně a nebudete vyrušo-
váni. Začínejte a ukončujte studium v domluvený čas. 

2. Zvolte si někoho, kdo povede dané vyučování a diskuzi. S vý-
běrem takového člověka vám může pomoci pastor. 

3. Doporučujeme studovat jednu lekci týdně. Každý člen skupi-
ny by si měl danou lekci pozorně přečíst před studiem ve sku-
pince. Pro čtení knihy postupujte podle výše uvedených poky-
nů pro samostudium. 

4. Skupinové studium začněte modlitbou, žádejte Ducha svatého 
o vedení vaší konverzace a o pomoc při učení. Poté prodisku-
tujte každý z cílů dané hodiny. Můžete je přečíst nahlas a dát 
prostor případným komentářům nebo otázkám. Nestyďte se 
vyjádřit svůj názor. Váš vedoucí může zdůraznit body, které 
považuje za obzvlášť důležité. 

5. Dávejte si pozor, abyste neodbočovali od tématu hodiny, zů-
staňte zaměřeni na cíle hodiny.

6. Taktně se vyhněte tomu, aby jeden člen dominoval v diskuzi 
a kladení otázek. 

7. Je vhodné uzavřít setkání modlitbou jeden za druhého, za spe-
cifické potřeby týkající se tématu dané hodiny. 

Máte-li jakékoli otázky nebo komentáře, kontaktujte nás prosím na: 
E-mail: info@globaluniversity.cz
Mobil: +420 737 125 720
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