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Lekce 2

Cesta učednictví

Vaše nová křesťanská víra z vás dělá Ježíšovy učedníky. Ve 
skutečnosti jste se stali Ježíšovými učedníky tehdy, když 
se stali křesťany. Co tedy znamená stát se Ježíšovým učed-

níkem? Učedník je student nebo žák konkrétního učitele. Aktivní 
součástí učednictví je následovat něčí učení jako způsob života. 
Když následujete Ježíše, jeho učení zapsané v evangeliích Ma-
touše, Marka, Lukáše a Jana vás provede životem. Samozřejmě 
že vás také povede celé Písmo. Jako křesťanští učedníci budete 
číst svou Bible mnohokrát. Tyto biblické pravdy proměňující ži-
vot z vás budou neustále dělat lepší učedníky.

Křesťanské učednictví je tou nejvíce vzrušující cestou, na kte-
rou se můžete vydat. Cesty člověka oddaného Ježíši vedou k mno-
ha požehnáním. Jako Ježíšovi učedníci zažijete radost a moc křes-
ťanské modlitby. V Bibli čekají na své objevení úžasné duchovní 
poklady. Biblická pravda bude neustále měnit váš život. Užitečné 
a povzbuzující přátelství s ostatními učedníky se bude trvale stá-
vat důležitou součástí vaší nové cesty.

Vroucí studium informací v této lekci vám poskytne pevný 
základ pro váš vztah s Ježíšem. On je učitel a vy jste studenti. 
Naučíte se znát jeho hlas. Život v poslušném společenství s ním 
přináší stále větší radost a jeho stálá přítomnost ve vašem životě 
poskytuje denně sílu do každé situace.

Stejně jako Ježíšovi první učedníci budete zjišťovat, že cho-
zení s Ježíšem je každý den novým dobrodružstvím. Některé dny 
přinášejí velkou radost, zatímco jiné dny přinášejí komplikace. 
Učedník, který roste, se nicméně učí procházet každou situací 
s nadhledem a vítězstvím. Čekají vás přínosné dny učednictví. 
Právě na té vaší cestě!
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OSNOVA
Tři rozměry učednictví
Vlastnosti rostoucího učedníka
Čtyři etapy učednictví
Návyky dospívajícího učedníka
Praktické problémy dobrého učedníka
Učednictví: Velký obraz
Vítězný učedník

CÍLE
1. Určit tři rozměry učednictví.
2. Určit vlastnosti rostoucího učedníka.
3. Vysvětlit čtyři stupně učednictví.
4. Určit produktivní návyky dospívajícího učedníka.
5. Diskutovat o praktických problémech učednictví.
6. Podat přehled o důležitých aspektech učednictví.
7. Ukázat šest principů, které posilují vítězného učedníka.

Tři rozměry učednictví
Cíl 1: Určit tři rozměry učednictví.

Věrně následovat Ježíše vyžaduje pochopení tří důležitých 
rozměrů učednictví. Slovo „rozměr“ odkazuje na vlastnosti ob-
jektu, které můžeme vidět a měřit. Například dům má hloubku, 
šířku a výšku. Tyto rozměry jsou důležitou součástí fyzické rea-
lity domu.

Stejně tak i skutečné učednictví má tři důležité rozměry. I když 
tyto rozměry nemají fyzickou povahu, jsou velmi reálné. Těmi-
to třemi rozměry učednictví jsou biblické pokyny, životní vztahy 
a křesťanská odpovědnost. Uvažujme teď o každém z nich.
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Biblické pokyny
Biblické pokyny jsou základem vašeho chození s Bohem. Pro-

to musíte sami využít toho, abyste slyšeli biblické učení. Toto 
učení může přijít prostřednictví pastora, učitele, nebo dokon-
ce vysokoškolského profesora (Efezským 4,9–16). Stejně jako 
Apollo můžete zjistit, že někteří křesťanští přátelé vám mohou 
poskytnout užitečné poučení z Božího slova (Skutky 18,24–26). 
Využijte každou příležitost ke slyšení zdravého učení a kázání 
z Božího slova.

Duch svatý vám také pomůže dosáhnout jasného pochopení 
Písma. Ježíš dal každému, kdo ho následuje, tento nádherný slib: 
„Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu“ a „jakmile však přijde on, Duch pravdy, 
uvede vás do veškeré pravdy.“ (Jan 14,26; 16,13) Bůh bude vždy 
odpovídat na vaše prosby o pomoc Ducha v porozumění jeho slo-
vu!

Životní vztahy 
Životní vztahy zahrnují váš vztah s Bohem, ostatními věřícími 

a nevěřícími. Vaším nejdůležitějším vztahem je váš vztah s Bo-
hem. Pokud je váš vztah s Bohem zdravý, ostatní vztahy také zů-
stanou zdravé. Váš vztah s Bohem zajišťuje vitalitu skrze důsled-
ný modlitební život. Objevíte nové způsoby, jak žít v obecenství 
s Ježíšem. Naučíte se životu pravého učedníka, včetně způsobů, 
jak rozvíjet zdravé vztahy s druhými.

Křesťanská odpovědnost
Křesťanská odpovědnost je rozměrem učednictví, který odrá-

ží péči a vstřícný postoj k ostatním. Zdravý křesťan přebírá od-
povědnost za jiné a tato odpovědnost se projevuje ochotou plnit 
jakýkoli úkol, který pomáhá druhým. Mezi tyto úkoly patří vaše 
modlitby a služba věřícím i nevěřícím (Lukáš 10,25–37).
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Vlastnosti rostoucího učedníka 
Cíl 2: Určit kvality rostoucího učedníka.

Ježíš u těch, kteří ho následují, očekává duchovní růst a plod-
nost (Jan 15,2–8). Bibličtí autoři často používali obraz „plodnos-
ti“ k určení kvality učednictví. Obraz ovoce efektivně ilustruje 
vlastnosti zrání věřícího. Apoštol Pavel odkazoval na následující 
křesťanské kvality jako na ovoce Ducha: „Ovoce Ducha je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a se-
beovládání.“ (Galatským 5,22–23 ) Výraz „ovoce Ducha“ (v. 22) 
je velmi důležitý, neboť spojuje duchovní plodnost s mocí Ducha 
svatého. Bez přímé pomoci Ducha Božího neexistuje žádné ovo-
ce. Pěstujete ovoce Ducha? Pečlivě si přečtěte následující popis 
devíti druhů ovoce Ducha:

1. Křesťanská láska zahrnuje mnoho důležitých vlastností. 
Projevy křesťanské lásky vůči Bohu a lidem budou zahrno-
vat takové vlastnosti, jako je loajalita, oddanost a úcta.

2. Radost je hlubokým potěšením srdce. Potěšení často pro-
pukne ve veselí, které je vyjádřeno v písních a uctívání. Petr 
řekl, že naše naprostá důvěra v Ježíše vede k radosti, která 
přesahuje slova (1. Petrův 1,8–9).

3. Pokoj je pocitem klidu a ticha. Ovoce pokoje udržuje učed-
níky za všech okolností nedotčené a klidné.

4. Trpělivost znamená ovládat se, než začneme jednat. Trpěli-
vost vyčkává a dává Bohu každou příležitost, aby nám po-
mohl cokoliv zvládnout.

5. Laskavost je dobrota vyjádřená laskavým životem. Laska-
vost stojí v protikladu k drsnému světu kolem nás.

6. Dobrota je morální kvalita, která je vyjádřena prospěšným 
a užitečným chováním. Dobré chování je definováno tím, 
o čem Bůh říká, že je dobré a správné.

7. Věrnost je Boží kvalita. To znamená, že on je důvěryhodný 
a můžeme ho poznat. Můžeme se na něj spolehnout. Když 
jsme věrní, i my jsme spolehliví a důvěryhodní.
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8. Mírnost je postoj milosti, který přijímá vše, co Bůh v našem 
životě dopouští. Když je život krutý, nemusíme se hádat 
s Bohem. Jemnost je klidná síla fungující i pod palbou!

9. Sebeovládání umožňuje chovat se správně za všech okol-
ností. Tělesné touhy, jako je hlad a sexualita, vyžadují se-
beovládání. Sebeovládání je také potřeba u emocionálních 
stavů, jako je hněv či malomyslnost.

Když Ježíš vyučoval o nutnosti své stálé přítomnosti v našem 
životě, použil obraz plodnosti. Pečlivě přemýšlejte o jeho slovech: 
„Vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5) Ježíšův 
výrok je jasný – projevujeme ovoce Ducha pouze tehdy, pokud je 
v našich životech přítomen Ježíš.

Čtyři etapy učednictví
Cíl 3: Vysvětlit čtyři stupně učednictví.

Křesťanské učednictví přesahuje pouhé učení faktům. Proces 
učednictví zahrnuje čtyři úrovně osobního růstu. Jedna úroveň 
učednictví se může kdykoliv překrývat s další. Každá úroveň 
učednictví doplňuje a podporuje další úroveň růstu. Přemýšlejme 
o těchto důležitých úrovních učednictví.

Nový učedník 
Tuto úroveň učednictví jste zažili, když jste se stali křesťany. 

Právě jste začali svou duchovní cestu, ale máte touhu po duchov-
ním růstu. Jste na úrovni, kdy se někým stáváte – někým jiným 
pro Boha. K dispozici je vaše nové já, které se rozvíjí (2. Korint-
ským 5,17). Je typické, že nový žák se rychle posouvá na další 
úroveň.
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Přemýšlivý učedník
Úroveň přemýšlivého učednictví zahrnuje vážné myšlenky 

a úvahy týkající se důležitých otázek vašeho nového křesťanské-
ho života. Chvíle ztišení a církevní život spolu s kázáními, kni-
hami a kvalitním vyučováním začíná vytvářet rostoucí povědomí 
o důležitých otázkách. Vstoupíte do této úrovně, až se začnou dít 
určité věci:

Vážněji vnímáte smysl života.• 
Do vaší rostoucí víry vstupují větší výzvy.• 
Ve svém křesťanském růstu se cítíte jistěji.• 
Objevuje se rostoucí pocit křesťanské odpovědnosti za ztra-• 
cený svět.

Přemýšlivý učedník je ve fázi, kdy si začíná něco uvědomo-
vat. Začínáte si uvědomovat mnoho nových věcí. Zkoumáte po-
vahu vašeho nebeského Otce. Přemýšlíte o Boží lásce a milosti. 
Vzhledem ke smyslu vašeho křesťanského života je pro vás stále 
důležitější modlitba. Průběžně zkoumáte divy Božího slova. Vaše 
kontakty s nevěřícími nabývají nového významu.

Ježíš sytil tuto úroveň učednictví podobenstvími. Jednalo se 
o příběhy a ilustrace, které obsahovaly veliké pravdy o Božím 
království a důležitých životních otázkách. Podobenství byla ur-
čena k upoutání pozornosti učedníků a kladení otázek. Ježíš ve 
skutečnosti připravoval své učedníky na další úroveň učednictví.

Vnímavý učedník
Přemýšliví učedníci chápou potřebu reagovat na to, co se do-

zvěděli o křesťanském životě. Vnímavý učedník říká: „Já teď 
musím jednat podle toho, co vím. Musím vstoupit na úroveň vní-
mavosti a poslušnosti vůči Bohu a jeho slovu.“ Vnímavý učedník 
může být popsán jako citlivý, přemýšlivý a těžce pracující. Na 
této úrovni je učedník ve fázi pochopení, které vede k jednání.
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Vydaný učedník
Vydaný učedník je zrající učedník, který si uvědomuje potřeby 

a reaguje na ně bez výhrad. Vydaní učedníci slouží Ježíši bez-
výhradně. Ježíš chce, aby vojáci běželi do boje a neutíkali z něj. 
Chce dělníky, kteří vydrží pracovat, i když slunce pálí. Ježíš chce 
učedníky vydané úkolu, nikoliv sobě samým.

Všimli jste si vývoje naší definice pro rostoucího učedníka? 
Nový učedník se učedníkem stává; přemýšlivý učedník si začíná 
být něčeho vědom; vnímavý učedník si je vědom potřeb druhých 
a reaguje na ně; vydaný učedník si je vědom potřeb a reaguje na 
ně bezpodmínečně.

Narůstající radost a pokoj jsou duchovním přínosem přecho-
du na novou úroveň učednictví. Koneckonců nechce mít Ježíš 
radostné a spokojené učedníky (Jan 14,27; 15,9–11)? Váš růst 
v učednictví Spasitele hluboce těší!

Návyky dospívajícího učedníka 
Cíl 4: Určit produktivní návyky dospívajícího učedníka.

Zvyk je chování, které se téměř bez námahy opakuje. Někte-
ré návyky mohou být pro rostoucího křesťana škodlivé nebo de-
struktivní. Například pomlouvání nebo sledování sexuálních pro-
gramů je špatným chováním, které se rychle stane destruktivním 
návykem. Také zdravotní aktivita se může stát zvykem, který kra-
de čas potřebný k modlitbám, studiu Bible a dalším křesťanským 
starostem. Vždy dávejte důležité duchovní záležitosti na první 
místo a pak teprve zařazujte zdravotní a relaxační aktivity. Dejte 
prioritu duchovním záležitostem. To vám umožní správně vyvážit 
zbytek života a zbavit se nezdravých návyků.

Nyní pojďme přezkoumat nejužitečnější návyky dozrávajících 
křesťanů. Za prvé rostoucí učedník bude pěstovat návyk modlit-
by. Modlitba přináší do našich životů větší duchovní požehnání. 
Modlitba je prostředkem k odstraňování překážek, které blokují 
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duchovní růst. Boží uzdravení a další zázračné zásahy jsou ob-
vykle výsledkem mnohých modliteb (Jakubův 5,13–18).

Andrew Murray, syn zbožného služebníka, napsal během de-
vatenáctého století hluboké knihy o modlitbě. Murrayho otec byl 
mužem modlitby a jeho domov byl často naplněn zvuky uctívá-
ní a modlitby. Mladý Murray těžil z rodinného zvyku modlit se 
a sám se stal mocným kazatelem a spisovatelem. Murray věděl, 
že modlitba je zásadním faktorem křesťanského života. Napsal: 
„Boží slovo nás vyzývá, abychom hledali a usilovali, naslouchali 
pravdě, modlili se a věřili, zanechali hříchů a následovali to, co je 
dobré.“ (Murray 1982, s. 17) Murray věděl, že modlitba uschop-
ňuje křesťany žít v pravdě Božího slova a zůstat bez hříchů, které 
je trápí.

Půst je dalším zbožným zvykem, který je často připojen 
k modlitbě. Výměna normálního jídla za modlitbu nebo studi-
um může odrážet hlubokou lásku k Bohu. Bible vyučuje o postu 
jako o způsobu, jak poznat Boží přítomnost a vedení pro náš ži-
vot (Izajáš 58,6–10; Skutky 13,2–3). Ježíš příležitostně uváděl 
půst jako důležitou součást rostoucího křesťanského života (Ma-
touš 9,14–17).

Spolu s modlitbou a postem bude dospívající učedník díky 
objevování nových pravd o křesťanském životě rozvíjet návyk 
studia Bible. Pokaždé, když Ježíšův učedník studuje Bibli, začíná 
nové dobrodružství. Udělejte z toho své učednické rozhodnutí.

Pro nového učedníka je důležitá volba co nejlepšího překladu 
Bible. Možná budete chtít v této záležitosti požádat o radu důvě-
ryhodné věřící. Zapamatování veršů z Písma vám navíc pomáhá 
skrýt Boží slovo v srdci, takže proti němu nebudete hřešit (Žalm 
119,11). Kromě učení veršů nazpaměť si dělejte v průběhu studia 
Bible poznámky, které vám pomohou si připomenout, co jste stu-
dovali.
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Praktické problémy dobrého učedníka
Cíl 5: Diskutovat o praktických problémech učednictví.

Nyní jste v nejlepším období svého života. Nic se nevyrov-
ná radosti z věrného následování Ježíše. Tato radost se zvyšuje 
děláním správných rozhodnutí v praktických otázkách učednic-
tví. Důležitou praktickou otázkou pro nového učedníka je výběr 
správné církve. Není přínosné dlouhodobě přebíhat mezi církve-
mi. Proste Boha, aby vám dal moudrost ve výběru církve. Když 
najdete církev, která se vám zdá tou pravou, věrně ji navštěvujte. 
Následující otázky vám mohou pomoci s hledáním církve, která 
urychlí váš duchovní růst.

Považuje tato církev Bibli za Boží inspirované slovo lid-• 
stvu?
Považuje tato církev Bibli za nejvyšší autoritu pro život • 
a osobní jednání?
Vyučují služebníci této církve Boží slovo jasně a efektiv-• 
ně?
Spoléhá tato církev kvůli potřebám svých členů na modlit-• 
by?
Nabízí tato církev příležitosti ke službě všem svým čle-• 
nům?
Nabízí tato církev svým členům povzbuzení a užitečné spo-• 
lečenství?

Bible nabízí k tomuto důležitému tématu sounáležitosti v rám-
ci místního sboru povzbudivá slova: „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) 
Tento verš ukazuje silnou motivaci pro věrnou docházku do círk-
ve: místní církev by měla nabídnout povzbuzení prostřednictvím 
užitečných vztahů. Další praktickou záležitostí učednictví jsou 
vaše vztahy s ostatními věřícími. Tyto vztahy jsou součástí rado-
sti z výběru správné církve. Časem si najdete nové přátele, kteří 
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také následují Ježíše. Získávání nových přátelství je pro váš růst 
v učednictví důležité. Zbožná přátelství vás povzbudí a pomohou 
vám ve vaší nově nalezené víře. Tato přátelství vám poskytnou 
vztahy, které podpoří váš duchovní růst.

Zdravé vztahy s ostatními věřícími z vás obvykle udělají lepší-
ho učedníka. Přemýšlejte o dobrých věcech, které poskytují zdra-
vé vztahy se zralými křesťany.

Zbožné vztahy jsou zdrojem povzbuzení v těžkých do-• 
bách.
Zbožné vztahy poskytují příležitosti k osobní službě.• 
Zbožné vztahy nabízejí podporu v dobách osobního selhá-• 
ní.
Zbožné vztahy přinášejí Ježíšovu přítomnost do našich ži-• 
votů.

Je nutné se upřímně chránit před vztahy, které ohrožují vaši 
víru v Krista. Nesprávné vztahy nesou žihadlo duchovní smrti. 
Bůh vám pomůže vnímat nezdravou podstatu nevhodných vzta-
hů. Okamžitě ukončete jakýkoli vztah, který odvrátí váš pohled 
od Ježíše a svatého života.

Učednictví: Velký obraz 
Cíl 6: Podat přehled o důležitých aspektech učednictví.

Efektivní učednictví nikdy neznamená dělat dobře jen jednu 
věc. Služba Ježíši spojuje dohromady mnoho důležitých oblas-
tí křesťanského života. Například charakter a život učedníka je 
zásadním způsobem spojen s duchovními disciplínami modlit-
by, studia Bible a křesťanské reflexe. Vaše služba tělu Kristovu 
je projevem různých darů, dovedností a talentů. Tyto dary jsou 
pěstovány a rozvíjeny prostřednictvím modlitby, studia a pomoci 
druhých. Postoj služebníka otvírá mnohé dveře zbožným vzta-
hům a různým příležitostem ke službě. Je snadné vidět, že mnohé 
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aspekty křesťanského života jsou propojeny k vytvoření efektiv-
ního Ježíšova učedníka.

Získání solidního pochopení křesťanského života vyžaduje 
znát své povolání a růst v roli učedníka. Za prvé se dívejte na své 
povolání učedníka jako na centrum zbožného života a služby dru-
hým. V obrázku Učednictví: Základní povolání šipky směřující 
ven zdůrazňují, že zdraví učedníci se stanou zralými služebníky 
Bohu a lidem. Služba je pak vyjádřena prostřednictvím různých 
skutků služby vůči ostatním.

UČEDNICTVÍ: Základní povolání
Kontext služby



- 38 -

Nyní pojďme přemýšlet o vašem duchovním růstu v roli učed-
níka. Duchovní růst je jako puzzle. Puzzle má mnoho do sebe za-
padajících dílů, někdy i tisíc nebo více. Obraz je v puzzle doslova 
schován. Nicméně dokud nejsou jednotlivé dílky složeny dohro-
mady, je obrázek pouze hromadou jednotlivých dílků. Obraz se 
objeví pouze tehdy, když je puzzle dokončeno. Každý dílek je sa-
mozřejmě důležitý. Pokud dojde ke ztrátě jediného dílku, puzzle 
nemůže být nikdy dokončeno.

Učednictví je otázkou spojení všech významných dílků křes-
ťanského života dohromady. Když jsou všechny správné dílky 
průběžně dávány na správná místa, vynoří se efektivní učedník. 
Zrající učedníci se přesně učí to, které dílky jsou potřeba a jak je 
dát dohromady.

Následující obrázek vám může pomoci identifikovat mnoho 
důležitých oblastí souvisejících s vaší duchovní zralostí. Všimně-
te si, že Duch svatý je středem vašeho duchovního růstu. Šipky 
směřující směrem ven ukazují, jak Duch svatý posiluje všechny 
aspekty duchovního růstu. Duchovní růst pomáhá vaší víře, aby 
se stala hluboce osobní, a dotýká se klíčových oblastí vašeho ži-
vota. Každá oblast vašeho života je ovlivněna Boží proměňující 
mocí.

Jako rostoucí učedník přitahujete Boží proměňující dotyk do 
každé oblasti života. Bůh vám pomůže shromáždit důležité dílky 
rostoucího a produktivního křesťanského života. Vaše křesťanství 
je stále silnějším veřejným svědectvím. Stáváte se opravdovým 
učedníkem a to jak v charakteru, tak i ve svědectví ostatním.
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ROSTOUCÍ UČEDNÍK
Vítězný učedník

Cíl 7: Ukázat šest principů, které posilují vítězného učedníka

Bůh v životě rostoucího křesťana vždy pracuje k zajištění du-
chovního růstu, který slibuje duchovní vítězství. Vždy mějte na 
paměti, že moc vítězného života – Duch svatý – žije ve vás. Ví-
tězství nad pokušením je nezpochybnitelné, když si uvědomíme, 
že „ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Ja-
nova 4,4). Následující biblické principy jsou povzbudivým uče-
ním, které rozvíjí učednictví. Zapamatujte si tyto krátké principy 
a pečlivě studujte verše, které je podporují:
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1. Dobrá rozhodnutí mají dobré výsledky. Špatná rozhodnu-
tí týkající se osobního jednání a důležitých vztahů mohou 
ohrozit váš duchovní růst.

2. Boží blízkost je odměnou za věrný život. I když vyvineme 
sebemenší snahu přiblížit se k Bohu v modlitbě, on nám 
odpoví tím, že se k nám přiblíží (Jakubův 4,7).

3. Nezvladatelné touhy těla jsou vypuzeny zbožným jednáním. 
Ke zbožnému jednání patří modlitba, studium Bible a věrné 
chození do církve (Matouš 16,24–25, Římanům 6,11–14; 
Galatským 5,24–25).

4. Zdravé vztahy zajišťují zdravý život (Efezským 5,1–7). Pil-
né hledání vedení a zmocnění Duchem svatým garantuje 
vítězný život (Galatským 5,16–18).

5. Vítězného života je dosaženo pochopením Boží lásky vůči 
jednotlivcům (Římanům 8,31–39).

Závěr
V této lekci jste zjistili, že růst učedníků vyžaduje duchovní 

znamenitost. Zdravý a produktivní učedník stále čte Bibli, modlí 
se, poslouchá a zkoumá cenné zdroje, které posílí osobní duchov-
ní růst. Musíte použít všechny zdroje, které vám Bůh vám dal za 
účelem zodpovězení důležité otázky: Co ode mě, jakožto svého 
učedníka, Ježíš očekává? Zodpovězení této otázky poskytuje hlu-
bokou radost a pokoj dosažitelný pouze prostřednictvím života 
ustanoveného Mistrem.

Odkazy
Murray, Andrew. 1982. God‚s Will: Our Dwelling Place. 

Springdale, PA: Whitaker House.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ 
Matouš 16,24–25
Jan 14,26
Jan 15,5
Jan 16,13
Římanům 6,11–14
Galatským 5,22–23
Židům 10,25
Jakub 4,7–8
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TEST
Po prostudování této lekce si pečlivě přečtěte každou studij-

ní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Tři rozměry učednictví popisované v druhé lekci za-
hrnují

a) svědectví, připojení k církvi a úkoly ve službě.
b) biblické pokyny, vztahy a křesťanskou odpovědnost.
c) lásku, radost a pokoj.

2. Nejdůležitějším vztahem pro vaší duchovní plodnost 
a produktivitu

a) je váš vztah s Ježíšem.
b) je váš vztah k církvi.
c) je váš vztah s ostatními křesťany.

3. Pojem učedník označuje toho,
a) kdo studuje Bibli řadu hodin.
b) kdo zkoumá křesťanství.
c) kdo následuje Ježíše a poslouchá jeho učení.

4. Odevzdaný učedník je Ježíšovým učedníkem,
a) pokud je jisté, že chodí věrně do církve.
b) pokud chodí na vyučování o světových náboženstvích.
c) pokud si stále více uvědomuje mnoho křesťanských otázek 

a reaguje na ně bez výhrad.

5. Zvyk studovat Bibli
a) není pro růst věřícího moc důležitý.
b) je praxí pouze pro ty nejduchovnější vůdce mezi námi.
c) je extrémně důležitá praxe pro každého rostoucího věřící-

ho.



- 43 -

6. Skvělým způsobem, jak si vzpomenout, co studujete 
v Bibli,

a) je dělat si poznámky k okamžitému upevnění a budoucímu 
použití.

b) je číst Bibli jen několik minut vcelku.
c) je požádat ostatní o jejich názory na to, co čtete.

7. Zbožné vztahy s ostatními učedníky
a) nejsou pro rostoucího křesťana opravdu moc důležité.
b) – je třeba se jich vyvarovat.
c) jsou důležité pro křesťanský růst a zralost.

8. Zásadní výzvou, ze které vychází veškerá služba,
a) je apoštolství.
b) je učednictví.
c) je evangelizace.

9. Centrem duchovního růstu pro vydané učedníky
a) je spolehnutí na moc Ducha svatého v křesťanském životě.
b) je pravidelná docházka do kostela.
c) je četba mnoha křesťanských knih.

10. Největší odměnou modlitebního života
a) je obdiv druhých kvůli vašemu mocnému modlitebnímu ži-

votu.
b) je společenství s Ježíšem.
c) je zisk všeho, co od Boha chcete.
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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.b (2.1)
2.a (2.1)
3.c (2.1)
4.c (2.3)
5.c (2.4)
6.a (2.4)
7.c (2.5)
8.b (2.6)
9.a (2.6)
10.b (2.7)
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