
2. lekce'

Ježíš Kristus: příklad růstu

Pamatuješ si na chvíle, kdy jsi doopravdy potěšil rodiče nebo
učitele něčím, CO svědčilo o tvém růstu? Viděl jsi někdy malého
chlapce, který se snažil výškově srovnávat se svým otcem? Navštívil
jsem jeden domov, kde si dva chlapci vyznačili otcovu výšku na zdi.
Pod ní byla různá data a míry pro porovnání s růstem chlapců. Již jsme
viděli, že náš nebeský Otec touží po naší zralosti, abychom-sním mohli
mít obecenství. Potřebujeme růst a naplnit ten záměr, pro který nás
Bůh stvořil ke svému obrazu.

Možná ale nevíme, jak tomuto výrazu dozrávání věfícího máme
porozumět. Jak vlastně vypadá křesťanská zralost? Ti malí chlapci,
o kterých jsem právě mluvil, měli názorný cíl. Znali svého otce. Mohli
si změřit jeho výšku. Nebylo pro ně těžké zaznamenat pokrok ve svém
vlastním růstu vzhledem k otcově postavě.

A to je cílem této lekce. Chceme jasně definovatkřesťanskou
zralost prostřednictvím cílů, které můžeme znázornit. Bible je názor-
ná kniha. Ježíš velmi často vyučoval pomocí podobenství, jež byly
barvitými příběhy ze života prostých lidí. Zjistíme, že biblická měřítka
růstu jsou zřetelná a vztahují se na každého z nás.
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Plán lekce

Cíl růstu, ke kterému směřujeme
Sledování Ježíšova růstu

Fyzická zralost
Duševní zralost
Sociální zralost
Duchovní zralost

Studium Ježíšova charakteru

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• rozlišit čtyři způsoby.na základě kterých je Ježíš Kristus reálným
. cílem pro náš duchovní růst;

• popsat praktický způsob, jak může být každý křesťan podobný
Kristu;

• zakusit osobní růst v podobu Ježíše.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.



28 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

2. Vypracuj cvičení ,v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se .
znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedené v učebnici.

3. Vezmi si svůj poznámkový sešit a rozděl dvě protilehlé stránky do
čtyř sloupců. Sloupce nadepiš slovy l)fyzický, 2) duševni, 3) sociál-
ni, 4) duchovni. Pokud je k tomu dán pokyn v praktické části lekce,
uveď do těchto sloupců oddíly z Písma.

4. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si prpjdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

CiL RŮSTU, KE KTERtMU SMĚŘUJEME

Úkoll: Urči biblický cil, ke kterému musi každý kiesťan směřovat.

V Efezským. 4,13 jsme viděli, že Bůh chce, abychom "dorostli
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti". Původní novozákonní
jazyk hovoří doslovně o "zralém mužství", o "úplné osobě" nebo
o "plně dospělé osobě".

1 Co je pravým měřítkem dospělosti podle tohoto verše? (Zakroužkuj
správnou odpověď.)
a) Zvláštní duchovní dar
b) Zralé lidství Kristovo
c) Dokonalá bezhříšnost.

Slovo velikost je velmi důležité. Znamená "výšku nebo kvalitu
dosaženou růstem". Ježíš k nám .nepřišel jako dokonalá lidská bytost,
ale jako dítě, které muselo růst jako každý z nás.

2 Verš za 5,8 mluví o Ježíši. Začíná slovy: "Ačkoli t byl Boží Syn".
Na následující' řádky napiš zbývající část tohoto verše.
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3 Ověř si ve slovníku význam slova dokonalý. Slovo dokonalý znamená
"dokončit" nebo "dovést do konečné podoby". Jak může být toto
slovo aplikováno na Ježíše?

....................... ., 0'0 ..

Ježíš byl dokonale bezhříšný, a tím se stává dokonalým vzorem pro
náš vlastní růst ve všech oblastech našeho života (2K 5,21). I když
nemůžeme očekávat, že dosáhneme bezhříšné duchovní dokonalosti,
podobnost Kristu je reálným cílem pro náš duchovní růst. Směřování
k vyššímu cíli, než kterého podle našeho názoru můžeme dosáhnout,
přinese lepší výsledky, než kdybychom si stanovili nižší cíl.

4 Přečti si pozorně ža 4,14-16. Je Ježíš schopen se ztotožnit S problé-
my našeho křesťanského růstu? Vysvětli.

Můžeš zde vidět, proč se o Ježíši často mluví jako o našem bratru
(Žd 2,11-12,17). Jestliže máš staršího bratra, pak také víš, jak důležitý
vliv může mít jako prvorozený, a tedy první dospívající v rodině.

Pečlivě si přečti verš za 2,10 a zapiš si jej do svého poznámkového
sešitu. Je z něho srozumitelné, že Ježíš, který byl učiněn dokonalým,
je proto schopen vést jiné syny k naplnění Božího dokonalého zámě-
ru? Nepovzbuzuje tě to ve tvé touze růst jako křesťan?

SLEOOV ÁNí JEžíŠOVA RŮSTU

Úkol 2: Vyjmenuj čtyři konkrétní oblasti, ve kterych ležíš rostl.

Již jsme viděli, že Ježíš by měl být naším příkladem a jeho plnost
naším cílem. Abychom byli konkrétní, Bible nám říká, že Ježíš rostl
nebo stával se zralým ve čtyřech základních oblastech.



30 KŘEStANSKÁ ZRALOST

5 čti L 2,52. Vyjmenuj čtyři oblasti, v nichž Ježíš rostl.

Můžeš tyto čtyři oblasti Ježíšova růstu uvést do souvislosti s těmi
oblastmi, ve kterých musíš růst ty? Vidíš, proč nám verš 2Pt 3,18, který
jsmejiž studovali, říká, abychom rostli' "v poznání našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista"? Když se budeme ~ Ježíšova života učit, lépe
porozumíme cíli a účelu naší vlastní křesťanské zralosti.

Nyní můžeš začít vyplňovat dvě stránky ve tvém poznámkovém
sešitě zmíněné ve studijní aktivitě Č. 4. Když budeš studovat následující
tři části této lekce, zapiš každý zde uvedený oddíl z Písma do přísluš-
ného sloupce.

Fyzická zralost

Úkol 3: Uved' podmínky, které ti pomohou dosáhnout fyzické křesť an-
ské zralosti.

Bible nás učí, že křesťanská zralost ve fyzickém smyslu vyžaduje
mnohem více než jen růst těla. Je v ní obsaženo porozumění účelu
našeho těla. Fyzická zralost věřícího zahrnuje i to, aby křesťan se svým
tělem zacházel způsobem příjemným pro Boha Otce. Následující
oddíly z Písma ti pomohou v tom, abys této oblasti jednak lépe
porozuměl, jednak aby sis utvořil křesť anské návyky toho, jak zacházet
se svým tělem: lTe 4,3-8; lK 6,9-15,8-19; lTm 4,8; Ga 6,7-8. Prosím,
zapiš si tyto odkazy do svého poznámkového sešitu pod nadpis "fyzic-
ký". .

"
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6 Co říká oddíl 1K 6,9-10 o osudu těch, kdo zneužívají svá těla
k nemorálnosti?
a) Budou krutě potrestáni.
b) Budou vyloučeni z církve.
c) Nebudou mít účast v Božím království.

Duševní zralost

Úkol 4: Rozvíjej svoji křesťanskou duševní zralost tím, že budeš napl-
ňovat svoji mysl dobrými myšlenkami.

Lidská mysl je úžasným darem od Boha. Už jsi však asi zjistil, jak
těžké je svoji mysl neustále kontrolovat. Je tak snadné nechat ji
bloudit, nebo dokonce v ní mít nekřesťanské myšlenky. Žádný div, že
Petr řekl křesťanům: "Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte
střízliví" (lPt 1,13). Vidíš, Ježíš nás vyučuje, že mysl je skutečně
problémovou oblastí našich životů.

7 čti Mk 7,18-=23.Odkud podle Ježíše pocházejí všechny druhy zl~,
které lidé dělají?

Když dovolíme naší mysli, aby se zabývala špatnými věcmi, může
to být ve skutečnosti hřích.

Zapiš si Mt 5,28, 1Pt 1,13, Mk 7,18-23, Př 23,7 a 2K 10,4-5 do svého
poznámkového sešitu, do sloupečku označeného .duševni",

8 V 2K 10,4-5 nám Pavel nejprve říká, jak "bořit hradby", pak uvádí
tři způsoby, jak rozvíjet křesťanskou duševní zralost. Vyjmenuj je.

a) : .

b) , .

c) .



/

32 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

9 Kolik je ve Fp 4,8 zmíněno věcí, kterými bychom měli naplňovat svoji
mysl? .
a) Tři.
b) Osm.
c) Dvanáct.

Nyní pozorně přečti Ř 12,1-2. Všimni si poslední části tohoto
oddílu: " ... rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a
dokonalé." Zde je znovu uvedeno slovo dokonalé, které znamená, jak
jsme si již říkali, "zralý" nebo "dokončený a celistvý". Musíme usilovat
o objevení Boží vůle, o poznání toho, jak Bůh chce, abychom žili.

10 Jak Bůh podle Ř 12,2 proměňuje člověka, který nežije podle
měřítek tohoto světa?

Vidíš, jak je důležité, abychom ve své mysli byli zralí.

Sociální zralost

Úkol 5: Učiň pokrok na cestě ke kiesťanské sociálni zralosti.

Křesťanský růst zahrnuje sociální aspekt našeho života stejně jako
aspekty fyzické a mentální. Asi bys mohl vyjmenovat mnoho oblastí
své sociální zkušenosti: rodina, přátelé, manželství, vztahy k vládě,
sousedé, atd. Není možné, abychom se v tomto kursu zabývali všemi
oddíly Písma, týkajících se těchto oblastí.

Do sloupce nazvaného .sociálni" si zapiš: Ž 101, Jk 4,4-5 a Ef 5
(ano, celou kapitolu!).

POZNÁMKA: Tato důležitá kapitola (Ef 5) začíná tím, že jsme
nabádáni, abychom žili podle Božího příkladu v lásce (v. 1-2). Ve v.
3-5 jsou zmíněny špatné věci, které dělat nesmíme. Ve v.ll nám Pavel
říká o tom, jak bychom měli reagovat na bezcenné věci, které lidé
dělají: "Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy." Kapitola je
zakončena pokyny k manželství, založeném na Bohu (v. 21-33).
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II Přečti nahlas Ž 101. Na modlitbě si z tohoto žalmu vyber jednu
oblast žalmistova života, kterou bys chtěl ve svém životě posílit.
(N apř.: bezúhonnost, jednání se zlem, čistota života v rodině, atd.)

Bůh má zájem ti pomoci v tom, abys rostl v každé oblasti svého
života.

Duchovní zralost

Úkol 6: Uved' podmínky, myšlenky a vztahy, které ti pomohou na tvé
cestě k duchovní zralosti.

Duchovní zralostí se zabývá celý tento kurs! Podrobně o ní budeme
mluvit v 6. lekci. Pamatuj, prosím, na to, abys všechny odkazy z Písma
v 6. lekci zaznamenal do svého poznámkového sešitu, do sloupce
označeného .duchovni",

Tento obrázek shrnuje to, co jsme se již naučili:

"oslavit Boha"
zralost

cíl: . a společenství
s Bohem

Z obrázku zjistíš, že křesťanův cíl je vně něho samého. Abychom
tohoto cíle dosáhli, musíme směrem k němu postupovat.

12 Popisuje výše uvedený obrázek dynamický život? (Vysvětli.)
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Každé rozhodnutí týkající se zvyků, myšlenek a vztahů, musí být
uděláno se zřetelem k cfli duchovní zralosti.

STUDIUM JEžíŠOVA CHARAKTERU

Úkol 7: Popiš Iežišovo služebnictvi a přijmi svoji roli jeho služebnika.

Zdá se, že některým biblickým principům lze jen těžko porozumět.
Již jsme objevili, že Bůh nás oddělil k tomu, abychom "přijali podobu
jeho Syna" (Ř 8,29). Možná se ptáš: ,,Jak mohu být jako Ježíš?" Tato
otázka vyvstává, když si připomeneme, že Ježíš byl bez hříchu, Bůh
v lidské podobě. Snažme se teď porozumět jednoduchému, ale důle-
žitému bodu: Podobnými Ježíši se stáváme v roli služebníků.

13 čti Fp 2,5-8. Jaký postoj mysli máme podle Fp 2,5 mít?

14 Jakou povahu na sebe Ježíš vzal podle Fp 2,6-8?

Tato povaha byla podle Fp 2,5-8 vyjádřena pokorou a poslušností.
V Žd 10,7 Ježíš řekl: "Zde jsem, abych konal tvou vůli". A určitě si
pamatuješ, jak se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě: "Ale ne má,
ale tvá vůle se staň" (L 22,42).

IS Co podle Žd 10,7 ukazuje na Ježíšův postoj služebníka?

Rozumíš nyní, proč Pavel, Jakub a Juda si říkali "služebníci Ježíše
Krista"? To je způsob, jak se staneme podobnými Ježíši. My nejsme
zachráněni od hříchu jenom proto, abychom byli spaseni, my jsme
zachráněni pro to, abychom sloužili. Přijímáme vztah poslušnosti
k našemu Pánu, Ježíši Kristu. On se skutečně stává naším Mistrem a
my se stáváme milujícími služebníky jeho vůle. Spasení se svými
radostmi, vítězstvím a svobodou je více než jen zkušenost. Skrze
spasení jsme přivedeni k pravému porozumění smyslu naší existence.
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Byli jsme stvořeni k tomu, abychom oslavovali Boha. Naším cílem je,
abychom byli více podobní Ježíši Kristu, a tedy abychom byli obnoveni
do pravého společenství s Bohem. Takový vztah naplňuje nejhlubší
lidskou touhu po smyslu života. Všichni bychom měli spolu s apošto-
lem Pavlem vyznat, " ... nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem,
ať smrtí" (Fp 1,20).
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 1 Velikost je slovo, které znamená "výšku nebo vlastnost dosa-
ženou růstem".
Velikost je slovo, které znamená .

· .. 2 Podle Ježíše všechny druhy zla pocházejí z lidského srdce.

Podle Ježíše všechny druhy zla pocházejí z .

· .. 3 Bible vyučuje, že křesťan by měl mít postoj mysli Mojžíše.

Bible vyučuje, že křesťan by měl mít postoj mysli .

VÝBĚR Z MOŽNOSTI. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí (správnými odpověďmi).

4 Bible nás v L 2,52 učí, že Ježíš rostl ve čtyřech oblastech svého života.
Vyber tyto čtyři oblasti z možností uvedených níže.
a) Duchovní. e) Zdravotní.
b) Fyzická. f) Biblická.
c) Emocionální. g) Psychologická.
d) Duševní. h) Sociální.

S Podle 1K 6,9-10 nás provozování jistých tělesných činností připraví
o účast v Božím království. Z níže uvedených slov vyber slova, ozna-
čující člověka, holdujícího této činnosti. .
a) Nemravný. d) Cizoložník
b) Atletický. e) Homosexuál.
~) Únavný. f) Přemýšlivý.

r
/
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6 V oddíle Fp 2,5-8 se říká, že Ježíš Kristus na sebe ochotně vzal nejen
lidskou podobu: ale také velmi zvláštní povahu. Kterou?

a) Povahu kněze.
b) Povahu služebníka.
c) Povahu krále.
d) Povahu proroka.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

7 Které lidi, s nimiž máme sociální zkušenost, bychom jako křesťané
měli P9dřídit pod vládu Ježíše Krista?

a) .

b) .

c) " .,

d) " .
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Odpovědi na studijní otázky

1 b) Zralé lidství Kristovo.

9b) Osm.

2 "Naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel".

10 Úplnou obnovou mysli.

3 Ježíš plně rozvinul své fyzické i duševní charakteristiky a dokonal
svoje dílo.

11 Ano, protože dynamický život i život znázorněný obrázkem zname-
nají život, který se pohybuje směrem k cíli.

,
4.Ano, protože zakoušel všechna pokušení jako my a nejsou mu cizí

naše slabosti.

12 Ano, protože jak dynamický život tak ilustrace indikuje život
směřující k cíli.

5 JežÍŠ 1. prospíval na těle, 2. prospíval na duchu, 3. byl milý Bohu,
. 4. byl milý lidem. "

13 Postoj Ježíše Krista.

6 c) Nebudou mít účast v Božím království.

- 14 Povahuslužebníka,

7 Z jejich srdce.

15 Jeho poslušnost.

8 a) Bořit lidské výmysly.
b) Bořit všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha.
c) Uvádět do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista.



Poznámky
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