
3. lekce

Další příklady růstu

Hlavním příkladem křesťanské zralosti v Bibli je Ježíš Kristus. Je .
naším starším bratrem. Vzal na sebe způsob služebníka. Byl dokonale
poslušný svého Otce. Na kříži se pokořil až k smrti. My, křesťané,
máme být proměňováni v podobu Ježíše Krista. Ta představuje koneč-
ný cíl křesťanské zralosti. Věřící žije proto, aby plnil Kristovu vůli,
která je zjevena skrze Slovo Boží a skrze Ducha svatého. "Podoba
Ježíši Kristu" se vztahuje jak na fyzickou, duševní a společenskou
oblast našich životů, tak i na oblast duchovní.

Bible však ilustruje křesťanský růst i jinými způsoby. V této lekci
budeme studovat několik dalších příkladů z rodinného života, země-
dělství a stavebnictví. Naším cílem je, abychom si co nejvíce objasnili
pojem "křesťanská zralost".

U rčitě jsi již někdy viděl veliký kopec nebo horu. Zdálky se zdálo,
že je docela blízko. Myslel sis, že k němu za chvíli dorazíš, ale když ses
vydal na cestu k němu, zjistil jsi, že je dále, než sis myslel. Někdy tomu
říkáme hledisko nebo zorný úhel. Chceme se nyní na náš předmět
podívat z několika různých hledisek. Dovol Duchu svatému, aby ti
jedno z nich co nejvíce přiblížil.
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Plán lekce

Vyrůstáme v rodině
Začínáme jako děti
Změna naší stravy
Přijetí rozdílných rolí

Jsme jako hodnotná farma
Patříme Bohu
Přebíráme zodpovědnost

Jsme Boží stavbou
Pokládání základů a výstavba
Jak budovat Boží stavbu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• objasnit hlavní zdroj duchovního růstu věřícího;
• porozumět důležitosti spolupráce věřícího s Bohem v procesu

duchovního růstu.

Studijní aktivity

1. Pokud by se ti některá část zdála obtížná, přečti si ji dvakrát nebo i
vícekrát. Důležité oddíly v praktické části si podtrhni tužkou.
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3. Pečlivě si projdi studijní otázky, zapiš si tužkou svoje vlastní odpo-
vědi, a teprve potom se podívej do správných odpovědí uvedených
na konci této lekce.

4. Požádej Ducha svatého, aby tyto příklady růstu pro tebe učinil velmi
skutečnými.

5. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi.

Praktická část

VYRŮSTÁME v RODINĚ
I

Každý člověk má rodiče. Musí existovat otec a matka, kteří mu dali
život a kteří za něj mají zodpovědnost. Když je lidské nemluvně
narozeno, potřebuje mnoho péče. '

Začínáme jako děti

Úkol 1: Uveď, jak může nový křesťan rynht z duchovního dítěte do
duchovně eralé osoby.

Pozoroval jsi někdy v nedávné době kojence? Zamysli se někdy
nad tím, co všechno dítě musí dostat, aby mohlo žít a zůstalo zdravé.
Rodiče dítě zaopatřují s radostí, protože vědí, že nakonec z něj vyroste
zralý jedinec, Nový křesťan se "znovuzrodil" (J 3,3). Písmo O něm
mluví jako o dítěti. Musí přijímat duchovní potravu, aby mohlo vyrůst
z duchovního dětství do duchovní zralosti.

1 čti J 3,3-6. Co je zdrojem našeho duchovního narození?

.............................................................

V J 3,6 si všimni, že Jan zde staví do protikladu fyzické narození
z lidských rodičů s narozením duchovním.

Když jsi před chvílí přemýšlel o dítěti, možná sis vzpomněl, jak
plakalo, když mělo hlad. Boží slovo tuto reakci v novém křesťanu
popisuje také. - .

"-
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2 Prostuduj si lPt 2,2. výraz "rostli ke spasení" je v překladu NS
přeložen jako "vyrostli k záchraně". Co můžeme na základě tohoto
verše očekávat od skutečně znovuzrozené osoby? '

Změna naší stravy

Úkol 2: Vysvětli, jak může křesťan porozumět pokročilejším duchov-
ním pravdám.

V Písmu jasně vidíme, že věřící ani nemá zůstávat v postavení
duchovního dítěte, ani dále pokračovat vpřijímání duchovního mléka.
Zabývejme se nyní stručně několika odkazy z Písma. Podrobněji se
jim budeme věnovat později.

3 Nejprve se podívej do lK 3,1-3. Zakroužkuj, prosím, písmeno před
správnou odpovědí. Tento úryvek
a) ukazuje, že zralí křesťané už nepotřebují duchovní mléko.
b) objasňuje, že zralí křesťané stále ještě potřebují duchovní mléko.
c) ohledně zralých křesťanů a duchovního mléka neuvádí nic určitého.

4 Nyní přečti nahlas důležité poselství v Žd 5,11-14.Křesťané, kterým
je tento list adresován, stále ještě užívají mléko, a ne "hutný pokrm".
Verš 13 uvádí, že křesťan, který pije mléko, je
a) zkušený v rozpoznání dobra.
b) stále ještě dítě.
c) zkušený v rozpoznání zla.

s Co podle Žd 5,14 mohou dělat zralí křesťané na rozdíl od křesťanů,
kteří ještě potřebují mléko?

Možná by ses rád zeptal: "Ale jaký je rozdíl mezi duchovním
mlékem a hutným pokrmem?" Odkud pochází mléko? Z těla, které
přijímá hutný pokrm a produkuje mléko. Mléko vzniklo z hutného
pokrmu, který prošel zažívacím systémem matky. Mlékem je pro
křesťana základní duchovní pravda. Porozumění pokročilejší pravdě
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přichází skrze praktickou aplikaci již známých základních pravd (viz
1J 1,6-7).

6 Podívej se do 1K 14,20. Apoštol zde mluví o dětinském postoji vůči

zlému. Naléhá na věřící, aby ve svém nebyli jako .

7 V 1K 13,11 jsme znovu vybízeni k tomu, abychom rostli. Kterými
třemi způsoby je v tomto verši popisován dětinský projev?

Pavel dále v tomto verši říká: "Když jsem se stal mužem, překonal
jsem to, co je dětinské." Pamatuješ si na dobu, kdy jsi musel odložit
hračky a oblečení, které jsi nosil jako dítě? Ne vždy to bylo snadné.
Růst může být bolestivý.

Přijetí rozdilnýcb rolí

Úkol 3:Jmenuj tři věci, které jsou obsaženy vprocesu duchovního rostu.

Na mnoha místech v Bibli můžeme vidět Boží zájem na tom, aby
věřící dosáhl plné duchovní zralosti. Bůh chce, aby věřící znali jeho
úplný záměr, který s nimi má. Apoštolové také sdíleli otcovskou touhu
Božího srdce. Zvláště Pavel a Jan usilovali o to, aby věřící duchovně
vyrostli z dětských let a aby se z nich stali mládenci a otcové.

Pamatuješ si, jak se tvé povinnosti v rodině měnily, když jsi dorůs-
tal? Jsi nyní sám (sama) otcem nebo matkou? Jestliže ano, pak se tvoje
názory určitě liší od názorů, které jsi měl jako dítě nebo jako mladík.
V 1J 2,12-13 apoštol Pavel píše z pozice duchovního otce.

8 Pečlivě si přečti 1J 2,12-13. Z následujícího seznamu možností vyber
tři stupně, o kterých Jan mluví. Zakroužkuj písmena před třemi
správnými možnostmi.
a) Nemluvňata.
b) Děti.
c) Starci.

d) Mládenci.
e) Chlapci.
f) Otcové."
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V 112,12-13 vidíme, že tyto tři úrovně zralosti se navzájem odlišují.
Děti přijímají odpuštění svých hříchů, mládenci uvádějí ve skutek
vítězství nad Zlým a otcové znají Boha lépe než ostatní. Děti jsou zde
zobrazeny jako ti, kdo jsou nejvíce závislí, mládenci jako nejvíce aktivní
a otcové jako nejvíce zralí. Otcové nejvíce rozumějí Bohu a jeho
záměrům.

V tomto oddílu jsou tedy představeny tři úrovně duchovního růstu
v Boží rodině. Tři věci z úkolu 3, které jsou obsaženy v duchovním
růstu, jsou dosažení vyšší úrovně poznání, přijetí větší zodpovědnosti a
vykonávání důležitějších povinností. Jak jsme již viděli, růst znamená
opuštění, opuštění postavení dítěte proto, abychom získali vyšší posta-
vení.

DĚTI - PŘIJíMAJí MLÁDENCI - DĚLAJí OTCOVÉ - všot

JSME JAKO HODNOTNÁ FARMA

U rčitě víš, že jeden druh zemědělské půdy může být hodnotnější
než druhý. Kvalitní, dobře zavlažovaná půda s bohatou ornicí je
vzácná. Život farmáře je s půdou velmi úzce spjat. Farmář odstraňuje
plevel, orá, seje a obdělává, zalévá a čeká. Sklizeň je odměnou za jeho
velmi těžkou a vytrvalou práci. Farmářova radost z dobré sklizně je
zasloužená. Je velmi smutné, kdyžjeho snaha vyjde naprázdno a když
ho země nebo počasí okradou o to, co mu patří.
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Patříme Bohu

Úkol 4: Vysvětli podle Ef 3,17-18, co to znamená patfit Bohu.
/'

Bible často o Božím lidu hovoří jako o Boží vinici nebo poli
(Iz 5,1-7, Jr 12,10). Bůh si nás vyvolil a my jsme jeho pole. Bůh zasel
své semínko do půdy našich životů velmi pečlivě. Očekává sklizeň,
kterou si zasluhuje. Stejně jako farmář úzkostlivě pozoruje svoje obili,
tak Bůh čeká, až duchovně vyrosteme.

9 čti lK 3,9. Podle 'první věty tohoto verše jsou věřící Božím polem.
Nyní ,si přečti 5.-8. verš téže kapitoly. Všimni si výrazů zasít, zalévat,
vzrůst. Kdo podle těchto veršů působí, že rostlinka roste?
a) ApoUo.
b) Bůh.
c) Člověk.
d) Služebníci.

,

POZNÁMKA: Nezapomeň, že ačkoli Bůh sám má moc v nás
stimulovat duchovní růst, vyžaduje při tom naši spolupráci.

V Ef 3,17-18 je uvedena Pavlova modlitba za to, aby věřící byli
zakoieněni v lásce tak, "aby mohli spolu se všemi bratřími pochopit,
co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka" Kristovy lásky. To, že
jsme zakoieněni v Boži lásce, znamená, že patříme Bohu. Tímto
způsobem může být také dále rozvíjena analogie mezi věřícími a
hodnotnou farmou. Boží láska, podobně jako půda bohatá na živiny,
stimuluje růst. V uvedeném oddíle se Pavel modlí za to, co od nás Bůh
očekává: kfesťanskou zralost.

Přebíráme zodpovědnost

Úkol 5: Popiš zodpovědnost za Boži pole, kterou musíme piijmout,
abychom mohli sklidit úrodu Božího požehnání.

O věřícím se někdy mluví jako o správci Božího pole. Jako dělník
na Božím poli za ně má určitou zodpovědnost. Jistě si ještě pamatuješ
na úryvek z lK 3, kde Pavel sázel, ApoUo zaléval, atd.
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10 Vyhledej Jr 4,3. K čemu tam Bůh vyzývásvůj lid? (Má to přímou
souvislost se zemědělstvím.)

Odpovědí na předcházející
otázku je, že duchovní půdu svých
životů můžeme připravit tak, aby
byla schopná přijmout Boží semín-
ko. Možná se chceš zeptat: "Jak
mohu zorat půdu svého života?"
Orání půdu rozrušuje,· a to proto,
aby byl změkčen její povrch. Pak
může semínko proniknout do půdy
a vláha způsobí jeho růst. Zlome-
nost v životě věřícího je výsledkem
pokorné reakce na Boží usvědčení.
Taková reakce udržuje půdu srdce
otevřenou. Duch svatý nám vždy ~.
oznámí a usvědčí nás, když něco
není v pořádku.

Vzpomeneš si na okamžik z nedávné doby, kdy tě Duch svatý
z něčeho usvědčil? Třeba z něčeho, co jsi řekl. Anebo jsi byl naštvaný
a měl jsi v srdci hořkost vůči svému bližnímu. Jak jsi na to reagoval?
Snažil ses ospravedlnit sám sebe? Nebo jsi to usvědčení odmítl?
Křesťan s postojem zlomenosti v srdci reaguje na Boží usvědčení
v opravdové pokoře pokáním.
. Pokání znamená "odvrátit se od". Ukázku zlomenosti a pokání
jako reakci na Boží usvědčení nalézáme v následující modlitbě:

Děkuji ti, Duchu svatý, za to, že jsi mi ukázal můj hřích.
Opravdu těchto špatných věcí lituji. Činím pokání a odvracím se
od mého Děkuji ti, že mi odpouštíš skrze cenu Ježíšovy oběti.
Chvála tobě, Pane.
Skrze zlomenost a pokání je půda mého srdce stále obdělávaná a

umožňuje růst.
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11 Přečti si další verš, který se tímto tématem zabývá: Oz 10,12. Bůh
tam dává svému lidu úžasný příkaz. Jak mají podle tohoto verše lidé
sít a sklízet?

Naši zodpovědností na Božím poli je to, abychom orali a rozsévali
v oddanosti Pánu. Když své zodpovědnosti řádně plníme, pak jsme
požehnáni hojnou Boží sklizní.

JSME Boží STAVBOU

Možná v místě tvého bydliště stojí velká a nádherná budova.
Převyšuje všechny ostatní velikostí? Je vyrobena z krásnějších mate-
riálů? Není pochyb o tom, že byla postavena díky zručnosti a poctivosti
řemeslníků oddaných své práci. Její dokonalost poukazuje na to, že
byla postavena podle precizního projektu. Lidé se na tuto budovu rádi
dívají. Některé jiné budovy byly postaveny rychleji, s menší zručností
a z levnějšího materiálu. Jsou méně trvanlivé. Každý rozpozná rozdíl
mezi těmito typy budov.

12 Z 1K 3,9 cituj tu část, která má nejblíže k této části lekce.

Pokládání základů a výstavba

Úkol 6: Na základě lK 3,12 vysvětli někomu jinému funkci svobodné
lidské vůle při výběru materiálů pro stavbu Boží duchovní
budovy.

V 1K 3,9-12 Pavel zdůrazňuje následující tři věci:
1) Boží budovu
2) Základy Boží budovy
3) Materiály na Boží budovu
Všimni si rozdílu mezi složením základu této budovy a složením

stavby na tomto základu postavené.
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13 Kdo je podle verše 11 již položeným základem?

14 Kterých šest stavebních materiálů je vyjmenováno ve verši 12?

a) : .

b) .

'c) .

d) .

e) .

f) /' .

Již jsme si řekli, že jsme jak Božím polem, tak také správci tohoto
pole. Nyní rozumíme i tomu, že jsme jak stavbou, tak i jejími staviteli.
Je důležité, že při výběru materiálů pro výstavbu Boží budovy může
člověk uplatnit svoji vlastní svobodnou vůli. V jednom slova smyslu
stavba, kterou stavíme, představuje církev (tělo Ježíše Krista ve světě
- ne fyzickou budovu). V druhém slova smyslu je stavbou chrám
- naše vlastní tělo.

15 čti lK 6,19-20. K čemu je v těchto verších přirovnáno naše vlastní
tělo? Zakroužkuj správnou odpověď.
a) K rostoucímu poli obilí.
b) K vysokému ovocnému stromu.
c) K perle vysoké ceny.
d) Ke chrámu Ducha svatého.

\
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Jak budovat Boží stavbu

Přečti si nyní lK 3,13-17 a odpověz na následující otázky.

16 Která z následujích tří věcí bude posuzována jako ohodnocení
lidské práce na Boží stavbě?
a) Množství.
b) Kvalita.
c) Krása.

17 Příklademjobo, jak Bůh posuzuje naši práci, je, že dílo každého

člověka bude v den Kristův vystaveno a zjeveno v .

Pokud postavené dílo vydrží oheň, stavitel obdrží .

Každý den si musím zvolit, jak a co budu stavět. Základ být změněn
nemůže. Je jím Ježíš, náš Pán. Otec má úžasný plán toho, jak by měla
vypadat moje osobní křesťanská budova. Ve svém Slově mi Bůh
vypráví o správných postojích, zvycích, slovech a charakteru. V Božím
slově je uvedeno, jak by křesťan měl vypadat. Když budu stavět podle
Božích záměrů (specifických pravidel jeho plánu), pak budova mého
života bude krásná a dlouho vydrží. Bude podobná té vysoké a nádher-
né budově, o které jsme již mluvili. Jestliže však Boží plán odmítnu a
zvolím si materiály, které Bohu nedělají radost (dřevo, trávu nebo
slámu), pak moje budova neobstojí v ohni a já se nikdy nestanu zralým
křesťanem. ;

Možná by ses rád se mnou modlil tuto modlitbu:
Otče, tvůj plán je ten nejlepší. Materiály, které vybíráš, jsou

také těmi nejlepšími. Chci, aby budova mého života byla postavena
podle tvých měřítek. Chci být· podobný tvému Synu Ježíši Kristu,
a to jak svým tělem, tak svou myslí i svým duchem. Amen.
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Kontrolní test

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku,

1 Ve kterém bodě své křesťanské zkušenosti by už věřící nikdy více
neměl používat mléko Božího slova?

2 PŘIŘAZOVÁNÍ. Přiřaď biblický verš ke každé základní myšlence
z této lekce tak, že příslušné číslo verše vepíšeš na řádek vedle
vhodného písmene. .
1) "Každý, .kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedl-
nosti, je jako nemluvně."
2) "Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od
počátku;"
3) "Zorejte si úhor, nesejte do trní!"
4) "Každý ať dává pozor, jak na něm staví ... Zda někdo rfa tomto
základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení.,;" ' .

· .. a Větší stupeň zralosti znamená mít větší poznání Boha a jeho
záměrů.

· .. b Věřící si volí materiál, který používají při stavbě svých životů na
základě, kte~je Ježíš Kristus.

· .. c Půda našeho života může zůstat otevřena tím, když v pokoře
reagujeme na usvědčení Boží.

· .. d Abychom mohli porozumět obtížnějším problémům, musíme
k pochopení základních duchovních pravd přidat ještě poro-
zumění pravdám pokročilejším.
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. VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmena před správnými mož-
. nostmi odpovědi na každou otázku.

3 V této lekci je věřící připodobňován k několika ilustracím. Vyber
pět správných příkladů takových ilustrací.
a) Strom. f) Půda.
b) Dítě. g) Stařec.
c) Boží pole. h) Boží budova.
d) Loď. i) Silnice.
e) Ostrov. j) Chrám Ducha svatého.

4 Vyber tři stavební materiály, které OBSTOJÍ před soudnou stolicí
Kristovou.
a) Zlato.
b) Tráva.
c) Sláma.

d) Dřevo.
e) Stříbro.
f) Drahé kamení.
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Odpovědi na studijní otázky

1 Duch Boží.

10 Zorejte si ,úhor, nesejte do trní.

2 Touhu po nefalšovaném duchovním mléku.

IIMají rozsívat pro spravedlnost a sklízet pro milosrdenství.

12 Jste ... Boží stavba.

3 a) ukazuje, že zralí křesťané už nepotřebují duchovní mléko.

4 b) stále ještě dítě.

13 Ježíš Kristus.

5 Rozeznají dobré od špatného.

14 a) Zlato.
b) Stříbro.
c) Drahé kamení.

6 myšlení, děti.

15 d) Ke chrámu Ducha svatého.

7 Mluvit, smýšlet, usuzovat.

16 b) Kvalita.

8 b) Děti.
d) Mládenci.

17 ohni, odměnu.

9b) Bůh.

d) Dřevo.
e) Tráva.
f) Sláma.

f) Otcové.
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