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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. 



- 10 -

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.


