
1. lekce

Boží touhy po růstu

Otcové a matky většinou dychtivě pozorují, jak jejich děti rostou.
S pýchou poukazují na každou novou známku růstu. Děti také touží
po dni, až vyrostou. Potom budou dost dospělé na to, aby v rodině
přijaly plná práva a povinnosti. Z hlediska rodičů a dětí není nic
smutnějšího, než nedostatek normálního růstu.

Toto vše platí i pro náš duchovní život. Bůh touží po rostoucím
obecenství s člověkem. Člověk po tomto vztahu touží také a bez něj se
cítí ztracený. I když nerozumí tomu, co potřebuje, hledá vztah s Bo-
hem. Nemůže jej však najít, dokud nepřijme Ježíše Krista jako svého
Spasitele. Poté - jako věřící - nemůže zakusit skutečnost obecenství,
které si Bůh přeje, dokud nepřijme Boží plán pro sebe sama. Tímto
plánem je, abychom byli proměněni do podoby Ježíše Krista. Můžeme
tedy říci, že křesťanská zralost je naplněním tužeb jak Boha, tak
člověka.

VY1Ůstání je zábavné, ale obtížné. Jsem si jist, že pamatuješ na
vzrušující a šťastné doby, kdy jsi dospíval. Ale ani na ta těti<á období
jsi nezapomněl, že ne? Tento kurs, tak jak sijej Duch svatý bude
používat k tvému vyučování, ti. pomůže v růstu. Můžeš očekávat, že
pro tebe bude výzvou. Jak budeš růst, budeš si uvědomovat nová práva
a důležitější povinnosti v Boží rodině. Ty ijá toužíme po tom, aby se
tak stalo. Naším motivem ať je tento verš z Písma: "Dokud jsem byl
dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako
dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské."
(1. Korintským 13,11)
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Plán lekce

Boží touha po tom, aby člověk rostl
Ve stvoření
Od pádu k vykoupení
Od pádu ke zralosti

Lidská touha po růstu
Směr k naplnění lidské touhy po růstu

Směr skrze Ježíšův život
Směr skrze ujištění o spasení
Směr skrze porozumění přirozenému růstu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• být ve společenství s Bohem, které bude mít za následek, že
dorosteš do podoby Krista; l

• lépe porozumět své vlastní úloze v duchovním růstu a účinněji se
jí zhostit;

• najít souvislosti mezi přirozeným procesem růstu, nadpřirozenou
mocí a zralostí křesťana;

• definovat zralost křesťana.



12 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

Studijní aktivity
1. Pros Ducha svatého, aby tvé studium vedl. Pamatuj, že Duch svatý

tě chce uvést do veškeré pravdy (viz J 16,13).
2. Než začneš s touto lekcí, pořiď si poznámkový sešit. Piš si do něj ty

odpovědi ke cvičením, které jsou příliš dlouhé na to, aby byly
zaznamenány přímo do této studijní učebnice. Zapisuj si i jiné
připomínky, které tě při studiu tohoto kursu napadnou.

3. Pozorně si přečti úvodní materiál této učebnice.
4. Přečti si úvod k lekci, dále plán, cíle a studijní aktivity 1. lekce.
5. Pozorně pročti praktickou část a postupně odpovídej na jednotlivé

studijní otázky. Po zodpovězení každé z nich svoji odpověď zkon-
troluj s odpovědí uvedenou na konci lekce; pokud je to potřeba,
svoji odpověď oprav.

6. Jakmile při studiu lekce narazíš na odkaz z Písma, co nejdříve jej
v Písmu vyhledej.

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

Praktická část

Boží TOUHA PO TOM, ABY ČLOVĚK ROSTL

Náš kurs o křesťanské zralosti začneme tím, že budeme uvažovat
o tom, proč Bůh stvořil člověka. Už ses někdy ptal: "Proč vůbec Bůh
stvořil člověka?" Možná, že ses někdy ptal sám sebe: "Co vlastně Bůh
od člověka očekává?"

Ve stvoření

Úkoll: Vysvětli někomu jinému, proč Bůh stvořil člověka.

Bůh několikrát zastavil proces tvoření světa, aby posoudil svoji
vlastní práci. Pokaždé viděl, že je 'to dobré. Šestého dne stvořil Bůh
podle svého plánu člověka. Člověk byl stvořen do podoby Boží
(Gn 1,27). Pak se Bůh podíval na svoji práci znovu a viděl, že je to
velmi dobré (Gn 1,31). Bez člověka by stvoření nebylo úplné. Stvo-
řením člověka byl naplněn Boží plán. Skrze obecenství mezi Bohem a
člověkem byla uspokojena základní potřeba každého z nich. Pro-
střednictvím tohoto obecenství člověk poroste v Bohu, bude ho osla-
vovat a naplňovat smysl svého stvoření.
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1 Vyhledej verš Kaz 12,13. Které dvě věci podle tohoto verše musí
člověk dělat, aby naplnil Boží záměr pro své stvoření?

"Bát se Boha" znamená vážit si ho a ctít ho. Toto jistě zahrnuje
úctu k jeho záměru pro člověka.

Od pádu k vykoupení

Úkol 2: Vyjádři cíl, kterého člověk podle Božího plánu může do-
sáhnout skrze vykoupení a růst vJežiši Kristu.

Příběh o stvoření naneštěstí nekončí tím, že člověk naplnil slavný
Boží záměr. Kvůli svému hříchu upadl a ztratil schopnost mít obecen-
ství s Bohem a oslavovat ho. Myšlenky padlého člověka byly daleko
od Boha. Jeho touhy jej vedly od Boha pryč. Jeho činy byly často Bohu
odporné. Hřích zničil člověka tím, že mu zabránil být ve společenství
s Bohem, což bylo původním Božím záměrem pro něj.

Ale Bůh tak miloval člověka a tolik toužil po společenství s ním, že
připravil plán spasení. Božím plánem bylo obnovit rozbité spole-
čenství skrze oběť svého Syna, Ježíše Krista. Bůh poslal svého vlastní-
ho Syna, aby zemřel za člověka, aby tak člověk mohl být vykoupen a
mít zase s Bohem obecenství.

2 Co je cílem pro člověka v Božím plánu spasení?

Boží podoba včlověkubyla pádem poškozena. Skrze Ježíše Krista
však Bůh vrací člověka zpět ke své vlastní podobě. Toto je závažným
novozákonním tématem. Když rosteme do podoby Ježíše Krista, sta-
neme se podobnými Bohu. ..
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Od pádu ke zralosti

Úkol 3: Na základě verše Ef 4,13 ukaž cíl křesťanské zralosti.

Zralost může být definována jako "stav dokončení, kterého je
dosaženo na základě přirozených procesů" nebo "týkající se stavu
plného rozvoje jako u člověka zralého věku". Jak uvidíme, přírodní
procesy, které vedou ke zralosti, mohou být brzděny nebo urychlo-
vány. Službou církve Ježíše Krista je pomoci každému věřícímu, aby
se stal tak zralou osobou jako Ježíš Kristus. Tato základní pravda je
uvedena v Ef 4, 11-16. Tomuto oddílu z Písma později věnujeme téměř
celou kapitolu.

3 Které služebnosti ustanovené Kristem (podle Ef 4,11) nám mohou
napomoci k získání duchovní zralosti?

4 Co je cílem křesťanské zralosti podle Ef 4,13?

Slovo přeložené jako "zralý" v Ef 4,13 je často také přeloženo jako
"dokonalý" (srovnej Mt 19,21 a Fp 3,12 s Ko 1,28). Slovo "dokonalý"
obecně znamená "dokončený" ("úplný") nebo "celý". Také může
znamenat "dokonáno" nebo "dosaženo" (viz J 19,30).

5 Čti Ko 1,28. Který z následujících výrazů nejlépe definuje slovo
"dokonalé" v tomto verši?
a) Bez vady.
b) Bez hříchu.
c) celý nebo dokončený.
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Čím podobnějšími Kristu se
staneme, tím více naplníme záměr,
který má Bůh pro naše životy,a tím
více ho oslavíme. Vidíš, proč má
Bůh tak velkou touhu, aby každý
křesťan dosáhl zralosti, aby se stal
úplným a podobným Kristu? Du-
chovní zralost je nejvyšším Božím
cílem pro život každého věřícího.
Náš nebeský Otec dychtivě hledá
vnašich životech každý posun smě-
rem ke zralosti.

Lidšká touha po růstu

Úkol 4:, Vysvětli, proč žádný člověk nemůže najít úplné uspokojení své
potřeby růstu, dokud nehledí ha Boha.

Každý člověk má uvnitř skryt hlad po tom, aby našel smysl svého
života, důvod, proč je na světě. Většina nepokoje mezi lidmi je způso-
bena hledáním smyslu života. Člověk potřebuje cíl. Dokonce i když
není spasen, cítí se svázán s osudem a věčností. Touží a hledá uspo-
kojení, které může být plně nalezeno jen ve společenství s Bohem.
Lidská osobnost může být plně rozvinuta pouze ve vztahu Bůh-
člověk. Tento vztah působí Bohu radost. Pokud člověk zůstává od
Boha vzdálen, jeho touha po duchovním růstu nemůže být naplněna.

Uvnitř každého nespaseného člověka je prázdnota, která funguje
jako poplachový signál, vložený do člověka Spasitelem. Když člověk
nenaplní Boží záměr pro sebe sama, zakouší duchovní tíseň, která
může být připodobněna k fyzické bolesti při ztrátě ruky nebo nohy.
Lidé často najdou dočasný únik z takovéto duchovní situace v hříchu.
Dočasnost tohoto úniku může být přirovnána k úlevěve fyzickébolesti
způsobené léky. Když člověk popře svoji potřebu znát Spasitele a
sloužit mu, je to hřích, který zabraňuje dosažení duchovní zralosti.

Náš lidský duch je v určitém smyslu vypůjčená Boží přirozenost.
Jenom ve svém lidském duchu jsme opravdu jako Bůh. Je to náš
nejvzácnější dar. Náš duch je ten, který požaduje smysluplnost.
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6 Boží podoba v člověku je skryta v lidském duchu. (Tento duch řídí
např. vůli, mysl, rozhodování, atd.) čti 1K 2,10-11. Která část
osobnosti má vztah k Bohu?

7 Jak nám podle Ř 8,16 Boží Duch dosvědčuje, že jsme Boží děti?

"Můžeme říci, že každý člověk je narozen s naléhavou potřebou
růstu k cíli. Lidé ji často cítí jako potřebu vzdělání, bohatství, postavení
či povýšení. Tato potřeba však může být ve skutečnosti uspokojena
pouze v náležitém vztahu k Bohu. Je naplňována, když se více a více
stáváme podobnými Bohu. Pak jsme schopni ~t s Bohem opravdové
společénství. Potřeba růstu nebo touha po něm je vlastnost, která se
stává Boží jen tehdy, kdýž ji člověk zaměří na dosažení křesťanské
zralosti.

Směr k naplnění lidské touhy po růstu

Úkol 5: Uveď, jak člověk může využít sílu své vrozené touhy po růstu
k tomu, aby se přiblížil k Bohu.

Už jsi někdy pozoroval někoho, kdo se snažil přehradit rychle
tekoucí řeku? Někdy je to téměř nemožné, protože tekoucí voda má
takovou sílu, kterou lze zastavit jen s velkými obtížemi. Tento pohyb
se nazývá dynamický. "Dynamická" je vnitřní síla, která vyžaduje
pohyb.

Bůh tuto sílu umístil do člověka. Dovoluje mu však, aby pro tuto
sílu sám zvolil směr. Mohl bys říci.že řeka touhy v člověku se pohybuje
mnoha různými směry a hledá svoji cestu. Lidé bez Bohajsou v Písmu
označováni jako divoké vody mořské (Ju 13). Nespasení lidé používají
svoji sílu k ,dosažení svých vlastních cílů, které jsou nakonec neuspo-
kojující. Na druhé straně se my, věřící, musíme učit, jak tuto dyna-
mickou sílu použít-k tomu, abychom se přiblížili ke zralosti v Bohu.
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8Jak Samaritán v L 10,10-35 použil dynamickou sílu své lítosti k tomu,
aby se přiblížil k Bohu?

Směr skrze Ježíšův život

Úkol 6: Použij svoji vím v Krista k tomu, aby' naplnila pravý záměr tvé
touhy po růstu.

\

Boží starost o to, abychom našli svůj pravý smysl, byla zjevena
příchodem Ježíše Krista na náš svět. Ježíš je vzorem opravdového
vztahu .Bůh - člověk". Ježíšova neporušenost byla-výsledkem života
žitého ve správném vztahu k jeho zdroji. Jeho život, smrt a vzkříšení
otevřelo cestu pro člověka, aby skutečně naplnil svůj záměr. Kristus
obnovil to, o co byl člověk okraden hříchem. Skrze víru v Krista jsme
narozeni do rodiny Boží a objevujeme správný .směr pro hnací sílu
našeho ducha.

9 V J 10,10 Ježíš vyjádřil pravý účel našeho života, když řekl, že přišel,
a) abychom unikli peklu.
b) aby bylo naplněno Písmo.
c) abychom měli život v hojnosti.

Směr skrze ujištění o spasení

Úkol 7: Uved', proč je základ našeho duchovního-růstu nadpřirozený.

Někteří lidé si myslí, že znovuzrození je konečným cílem křesťana.
Pouhé vědomí toho, že jsme křesťané, nám však nezaručuje dyna-
mický křesťanský život! Dynamický život znamená být v pohybu a růst.
Stejně jako novorozené dítě roste, protože žije, tak musí růst i křesťan.
Křesťan má možnost růst tím směrem, kterým chce Bůh. Ale růst není
automatický - věřící musí chtít, aby rostl směrem ke křesťanské
zralosti.

Tvým prvním krokem ke křesťanské zralosti musí být víra v to, že
Ježíš zemřel a byl vzkříšen pro odpuštění tvých hříchů. Dalším krokem
je rozpoznání a vyznání Ježíše Krista jako Pána tvého života. Člověk,
který věří a vyznává, do svého lidského ducha přijímá Ducha Kristova
jako Pána a Mistra. Pak Duch svatý dá člověku dynamickou hnací sílu,
která jej povede-k naplnění jeho pravého záměru. Na této cestě b~de
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člověk překonávat mnoho překážek, ale skrze ně může s pomocf
Ducha svatého postupovat ke zralosti v Kristu.

~

cíl:
podoba

život v pohybu věřící zraje Ježíše

Krista

VIK 3,23 je uvedeno "vy však jste Kristovi". To znamená, že Ježíš
Kristus je tvůj Pán a Mistr.

10 Na základě následujících oddílů z Písma uveď, proč patříme Kristu.

a) 1K6,20 .

b) 1Pt 1,18-19 .

c) Ef 1,4 .

11 V J 3,19-20 je uvedeno, lidé ve světě nerozpoznali Boha skrze
.Krista. Proč tomu tak bylo?

12 Tři následující oddíly z Písma vypovídají o tom, co musí člověk
dělat, aby patřil Kristu. Když budeš tyto verše studovat, porozumíš
tomu a budeš moci vysvětlit druhým, jak se stát křesťanem. Přečti si
každý oddíl a zapiš si, co je nezbytné k tomu, abychom měli nový život
v Ježíši. Odpověď k prvnímu oddílu je uvedena jako vzor.
a) J 3,16-18 Požaduje, abychom uvěřili v jednorozeného Syna Božího.

b) Í{ 10,9-10 .

c) J 1,12 ; .

Odpovědi na předcházející otázky nám potvrzují, že člověk může
vědět, že je spasen, že je zrozen jako dítě do Boží rodiny. Pozorně si
přečti 1J 4,14-16, aby sis tuto pravdu mohl přivlastnit osobně.
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13 Ve dvou větách svými vlastními slovy vyjádři pravdu obsaženou
v 11 4,14-16. Tyto věty si do svého poznámkového sešitu zapiš tak, jako
kdybys tuto úžasnou pravdu vysvětloval příteli.

Směr skrze porozumění přirozenému růstu

Úkol 8: Srovnej duchovní růst s růstem přirozeným.

Křesťanská zralost může být definována jako proces podobný růstu
přirozenému, kterým jsme přivedeni k duchovní celistvosti.

Náš život v Kristu je přirovnán k semenu. Růst a zralost jsou často
ilustrovány v Bibli obrazem pěstování rostlin. Když jsme znovuzro-
zeni, je to skrze nepomíjitelné semeno. V Bibli je toto zvláštní semeno
popsáno v v lPt 1,23.

14 Na základě verše lPt 1,23 uveď, skrze co jsme byli zrozeni znovu.

Tématem 11 3,9 je Boží símě, které v nás, věřících, zůstává. Víš, že
v malinkatém semínku je skryt potenciál pro úplný vzrůst celé rostliny.
Např. v zrnu kukuřice je skryt potenciál pro plně vzrostlou rostlinu
kukuřice. Je těžké uvěřit tomu, že velký strom pochází z malého
semene. Přesto tomu tak je. Vzhled rostliny obsažené v semeni může-o
me vidět jenom skrze proces růstu. .

Potenciál k tomu, aby nově zrozený křesťan byl podobný Bohu, je
skryt v semeni Božího slova. Křesťanův nový život je dynamickou
hnací silou, která působí duchovní růst směrem ke křesťanské zralosti.

15 Podle 2K 9,10 uveď dvě věci, které nám Bůh zaslibuje v oblasti naší
potřeby přirozené výživy a růstu.

Pamatuj, že tak jako Bůh může způsobit růst přírodního semene,
tak také může způsobit růst duchovního semene v nás. A stejně jako
Bůh vyžaduje, aby se na růstu přírodního semene podílel svojí prací
farmář, tak také vyžaduje, aby součástí růstu duchovního semene v nás
bylo naše vlastní úsilí.
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16 Bez zpětného dívání se do textu napiš svoji vlastní definici křes-
ťanské zralosti. Potom si zopakuj definici tohoto pojmu na začátku
praktické části této lekce a srovnej svoji definici s ní.

V definici křesťanské zralosti uvedené v textu si zvláště všimni
toho, že k duchovní celistvosti jsme přivedeni procesem, který je
podobný procesu přírodnímu. Boží' podoba v člověku - lidský
duch - je dynamickou hnací silou, jejímž účelem je pohánět řeku
života mezi břehy řádného a úžasného společenství mezi stvořením a
Stvořitelem. Ačkoliv je tento záměr rozbit hříchem, skrze Ježíše Krista
může být obnoven znovu.

Bible nám jasně říká, že pro naši křesťanskou zralost existuje míra.

17 Co je mírou křest anské zralosti podle Ef 4,13? Zakroužkuj písmeno
před odpovědí, kterou vybereš.
a) Schopnost citovat Písmo
b) Život bez chyb
c) Kristova plnost
d) Pokrok ve vzdělání

Možná se ptáš sám sebe: "Proč není křesťanský růst snadnější
proces?" Odpověď opět můžeme najít v přírodě. Semeno má mnoho
přirozených nepřátel. Může být pohřbeno v půdě příliš hluboko, nebo
příliš mělko. Vítr je může odvát pryč. Půda může být kamenitá nebo
naplněna semeny bodláku. Mnoho farmářů ví, jak je někdy velmi
obtížné starat se o to, aby pole vydalo úrodu. Platí, že dobré semeno
vydá sklizeň, ten pokud se nachází ve správných podmínkách.

Největším nepřítelem semene Boží podoby v člověku je satan. Je
nepřítelem jakékoli podoby nebo projevu Boha ve světě. Je autorem
pokušení, které způsobilo, že člověk odpadl od svého původního
záměru. Řídí strategii světa tak, aby nespasené lidi udržoval v odstupu
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od evangelia. Jeho plánem je i to, aby zabránil křesťanu v růstu do
podoby Ježíše Krista - v dosažení cíle křesťanské zralosti.

18 Ježíš vL 8,4-15 vyprávěl příběh, který má souvislost se semenem a
růstem. Napiš, prosím, jaké překážky mohou zabránit semenu v růstu.

Myslíš, že některé z překážek zmíněných ve tvé odpovědi jsou
symboly věcí nebo situací, jež zadržují tvůj duchovní růst?

19 Bůh nás Zaopatřil množstvím zdrojů, které napomáhají tomu, aby
se náš život stal dynamickým.Tyto zdroje mohou být také popsány jako
dary, hřivny, příležitosti, atd. Prosím, odhadni, jak dobře využíváš ke
svému růstu následující zdroje (viz tab.):

ZDROJ MNOHO NĚKDY VŮBEC

STUDIUM eožn-o SLOVA

MODLITBA

NAVŠTĚVOvANIBOHOSLUŽEB ~

SPOLEČENSTVI S OSTATNIMI vĚŘICIMI

TVOJE VROZENA TOUHA PO RŮSTU

TVOJE POSLUŠNOST BOHA

Nečti dále, dokud jsi toto osobní cvičení v hodnocení neskončil.
Nyní se modli, aby ti Duch svatý pomohl skrze horlivé využívání těchto
zdrojů duchovního růstu dozrát.

Pokud skutečně chceme svým duchovním životem oslavovat Otce,
musíme dosažení opravdové křesťanské zralosti ve svém životě při-
jmout za svůj cíl. K dosažení tohoto cíle se musíme rozhodnout se silou
a rozhodností týmu, usilujícího o výhru nad mužstvem protivníka.
Nemůžeme se spokojit s druhým místem.
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20 Verš 2Pt 3,18 je pro nás velice důležitý. Přečti si jej v Písmu a pak
doplň chybějící slova.

Kéž v a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Jemu buď nyní a až do dne věčnosti! Amen.

Probuďme tedy nyní v sobě touhu po dosažení úplné křesťanské
zralosti, která může být skrze Boží milost naše. Ať nás tento kurs
kiesťanské služby uschopní k tomu, abychom pomáhali dorůst do
podoby Krista i druhym.
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Kontrolní test

Nejdříve si tuto rekci zopakuj a pak proveď následující kontrolní
test. Své odpovědi zkontroluj se správnými odpověďmi, které jsou
uvedeny v této učebnici vzadu. Všechny nesprávné odpovědi si projdi
znovu.

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š..

· .. 1 Stvoření bylo kompletní i bez stvoření člověka.

· .. 2 Člověk nemůže být nikdy obnoven do Boží podoby.'

· .. 3 Smysl lidského života nemůže být doopravdy naplněn bez ná-
ležitého vztahu s Bohem.

· .. 4 Křesťanská zkušenost je zárukou toho, že život bude dynamický.

· .. 5 Vyznání Ježíše Krista jako Pána našeho osobního života je poža-
davkem ke znovuzrození. .

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

6 Které z následujících slov nejlépe vystihuje v Písmu slovo dokonalý
nebo zralý? (Správných odpovědí může být více.)
a) Plně vyvinutý. d) Celistvý.
b) Bezhříšný. e) Ukončený.
c) Dokončený. t) Dětský.

7 Oblastí lidské přirozenosti, která vyžaduje znalost smyslu bytí, je
a) duše.
b) tělo.
c) duch.
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8 Kterými dvěma z následujících výroků může být nejlépe popsán účel
příchodu Ježíše Krista na náš svět?
a) Přišel, aby člověk mohl být odsouzen.
b) Přišel jako vzor správného vztahu Bůh - člověk.
c) Přišel, aby člověk měl život v hojnosti.
d) Přišel utvořit nové významné náboženství.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.
9 Největším nepřítelem semene Boží podoby v člověku je r,

10 Uveď alespoň dva druhy půdy, kterými Ježíš vL 8 znázorňuje, jak
lidé přijímají evengelium.

Poznámky
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Odpovědi na studijní otázky
1 Boha se boj a jeho přikázání zachovávej.

11 Protože lidé si zamilovali-více tmu než světlo.

2 Obnovit vztah mezi Bobem a člověkem.

12 a) Viz příklad
b) vyznat svými ústy Ježíše jako Pána a uvěřit ve svém srdci, že ho

Bůh vzkřísil z mrtvých .
c) přijmout Krista a věřit v jeho jméno.

3 Apoštolové, proroci, zvěstovatelé evangelia, pastýři, učitelé.

13 Pravda obsažená v 1J 4,14-16 vyjádřená tvými vlastními slovy.

4 Stát se podobnými Kristu.

14 Z nepomíjitelného semene, skrze živé a věčné slovo Boží.

5 c) Celý nebo dokončený ..

.15 Setba a sklizeň.

6 Její vlastní duch.

16 Definice křesťanské zralosti tvými vlastními slovy. /

7 Tím, že se připojí k našemu duchu.

17 c) Kristova plnost.

8 Tím, že použil svůj soucit nesobeckým způsobem k tomu, aby
. pomohl. někomu v nouzi .

. 18 Semeno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné
padlo na skálu, kde nemělo žádnou vláhu, další doprostřed trní.

9 c) měli život v hojnosti.

19 Tvoje vlastní ohodnocení sebe sama.

10 a) Protože Kristus za nás zaplatil výkupné.
b) Protože Kristus nás vykoupil svojí převsácnou krví.
c) Protože Bůh nás vyvolil již před stvořením světa.

20 rostete, milosti, poznání, sláva.


