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Úvod
Učednictví pro 21. století je pro tebe, nově obráceného 

křesťana. Stal ses učedníkem Ježíše Krista a nastoupil jsi 
strhující cestu. Učedník je někdo, kdo se učí, zraje a stává se 
někým jako jeho učitel – v našem případě jako Ježíš. Slovo 
cesta znamená pohyb kupředu na nové území. Opouštíš dobře 
známou půdu a směřuješ k místům, kde jsi nikdy před tím 
nebyl. 

Na této cestě budeš rozvíjet svou lásku a respekt k Bohu, 
poroste tvoje chápání Bible a schopnost uvádět její učení do 
praxe. Proč křesťané dělají to, co dělají? Modlitba, dávání, 
pomoc potřebným, služba, kázání ti začnout dávat smyl. Staré 
návyky a špatné postoje, které tě stahovaly, se začnou vytrácet. 
Objevíš, čím tě Bůh specificky obdaroval a jak tě chce použít 
k růstu svého království. Budeš čelit novým způsobem 
obtížným výzvám – s Boží pomocí. Tvůj vztah s ostatními 
křesťany u tebe stoupne na ceně a stane se zdrojem ohromné 
radosti. 

Učednictví pro 21. století bylo vytvořeno, aby ti na této 
cestě pomohlo. Nemůžeme kráčet místo tebe, ale můžeme jít s 
tebou a nabídnout ti pomoc. Lekce v tomto manuálu byly 
napsány pastory, misionáři a dalšími zkušenými křesťany, kteří 
se zajímají právě o to, co se děje s lidmi jako ty. Jejich 
společná zkušenost a vyučování z Božího slova, Bible, činí 
tuto příručku nedocenitelnou.

Naším základním cílem bylo pomoci poznat lépe Krista, 
přispět k tvému duchovnímu růstu a povzbudit tě, aby ses stal 
vším, čím tě chce Pán mít. Vždy si pamatuj, že tvůj život je 
pro Boha a mnohé lidi důležitý. Bůh má opravdu v zásobě 
úžasné věci, pokud budeš věrný. Užij si tuto cestu učednictví!



Jak používat tuto příručku

O LEKCÍCH
Učednictví pro 21. století je série tří studijních příruček, 

v níž každá obsahuje 13 lekcí. Každá lekce obsahuje 
následující části: 

• Název
• Úvod
• Osnova
• Seznam cílů lekce
• Obsah lekce
• Závěr
• Doporučené biblické verše k zapamatování
• Kontrolní test
• Řešení 
• Informace o autorovi

KONTROLNÍ TEST
Tento test je užitečný nástroj, jak si zopakovat, co ses 

v dané lekci naučil. Skládá se z kombinací otázek typu pravda-
nepravda, otázky s výběrem odpovědi a doplňovacích úloh. 
Když test dokončíš, zkontroluj si své odpovědi v části Řešení. 
V případě, že jsi neodpověděl správně, otázky v samostatně 
hodnoceném testu ti napoví, kde v lekci najdeš správnou 
odpověď. Bude to vypadat takto: např. a (5.3). Písmenko a 
odpovídá správné odpovědi v osobním testu. Následné číslo 5 
označuje číslo lekce a konečně číslo 3 odkazuje na cíl lekce, 
kde se nachází odpověď. Pokud jsi odpověděl chybně, je 
užitečné si projít celou tuto část. 



ZPŮSOBY STUDIA
Existují alespoň dva způsoby, jak můžeš materiál v této 

příručce prostudovat: samostatně či ve skupině. Pojďme se 
seznámit s oběma těmito metodami.

Samostudium
Pomoci lidem samostatně studovat je to, na co se Global 

University specializuje. Víme, že ne všichni, kdo studují Boží 
slovo, mají volný přístup do církve, k pastýřské péči nebo k 
široké škále zdrojových materiálů. Z toho důvodu jsme ti 
usilovali poskytnout kompletní studijní příručku. Každou lekci 
pečlivě navrhl a sepsal kvalifikovaný učitel Bible, abys mohl 
zakoušet intelektuální a duchovní růst v pohodlí svého 
domova. 

Jelikož neexistuje žádný předem daný rozvrh hodin, 
samostudium vyžaduje vysokou míru motivace a 
sebediscipliny. Ke studiu budeš potřebovat mít Bibli po ruce. 
Právě ta je tvou hlavní učebnicí. Jen ona jediná je inspirovaná 
Bohem. Učednictví pro 21. století je jednoduchá pomůcka, 
která ti pomůže vytěžit co nejvíc z tvého studia Bible. 
S otevřenou Biblí, Duchem svatým a tímto učednickým 
manuálem jsi ve třídě Ducha svatého. Buď pracovitý a 
očekávej, že se budou dít velké věci.

Jak zefektivnit čas samostudia?

1. Oděl si na studium klidný a pravidelný čas. Jednodušeji se 
soustředí, pokud se budeš věnovat studiu každý den ve 
stejnou dobu. Vyber si dobu, kdy jsi nejvíc čilý.

2. Na začátku každé studijní chvíle se modli. Požádej Pána, 
aby ti materiál pomohl pochopit a vhodně ho aplikovat 
v životě. 



3. Zběžně si pročti lekci a zaměř se na cíle a hlavní body. 

4. Projdi si ještě jednou cíle lekce.

5. Přečti si lekci znova. Tentokrát si vyhledej odkazy, udělej 
cvičení a napiš si takové poznámky, které budeš moci 
později využít. Přemýšlej o tom, co ses právě naučil a jak 
to můžeš aplikovat do svého každodenního života.

6. Odpověz na studijní otázky, které najdeš na konci každé 
lekce. Vrať se do lekce, pokud nebudeš znát odpověď. 
Teprve potom využij řešení, aby sis mohl zkontrolovat své 
odpovědi. 

7. Nespěchej! Žádné zvonění tě nebude tlačit, aby ses posunul 
k další části. 

8. Nezdráhej se hojně využít doplňkových zdrojů jako je 
konkordance či současný slovník cizích slov, které ti 
pomohou pochopit případná neznámá slova. 

Skupinové studium
Učednictví pro 21. století můžete použít i ve skupině. Je to 

účinný a efektivní způsob, jak zintenzivnit obsah lekce. Je to 
zároveň i způsob, jak budovat přátelství s jinými křesťany. 

Pokyny pro skupinové studium

1. Oddělte si na studium s ostatními věřícími pravidelný 
čas. Můžete se setkat doma, v církvi nebo na 
jakémkoliv místě, kde se budete cítit dobře a nebudete 
rušeni. Snažte se začínat a končit v domluvený čas.

2. Najděte si někoho, kdo bude lekci a následnou diskusi 
vést. Většinou je to pastor vašeho sboru, který vám 
pomůže najít správnou a kompetentní osobu.



3. Doporučujeme prostudovat jednu lekci za týden. Před 
každým setkáním by si měli všichni účastníci doma 
danou lekci pečlivě pročíst. Pro to následujte výše 
uvedené rady pro Samostudium.

4. Na začátku každé studijní chvíle se modlete. Požádejte 
Pána, aby vedl vaše rozhovory a pomáhal vám se učit. 
Poté diskutujte o každém cíli v lekci. Možná je bude 
dobré přečíst nahlas a dát prostor připomínkám a 
dotazům. Nestyďte se projevit své názory! Váš 
vedoucí by měl zdůraznit body, které vnímá jako 
obzvláště důležité.

5. Během setkání si dejte pozor na odbíhání od tématu. 
Zůstaňte zaměřeni na cíl.

6. Taktně se vyhněte tomu, aby nějaká osoba ovládla čas 
otázek a diskuze. 

7. Dobrý způsob, jakým uzavřít vaše setkání, je modlit se 
jeden za druhého, speciálně za potřeby, které se týkají 
tématu lekce. 

Pokud byste měli nějaké dotazy nebo připomínky, prosím, 
kontaktujte nás. 
E-mail: info@globaluniversity.cz
Mobil: +420 737 125 720


