
6. lekce

Prvky, ze kterých se skládá
křesťanská zralost

Co by mohl udělat dělník bez svých nástrojů? Nezáleží na tom, jak
krásné jsou plány pro jeho stavbu. Nezáleží na tom, jak úžasné je
semeno, když není zasazeno. Musíme mít nástroje k tomu, abychom
napomohli realizaci jeho účelu.

Jak jsme již viděli, cílem věřícího je křesťanská zralost. Bible nám
poskytuje mnoho motivací, nápomocných k našemu růstu. Dorůstání
do podoby Kristovy nás uschopní k tomu, abychom přijali privilegia
dospělých. Ochrání nás to před zmítáním se v dětských projevech.
Zralí křesťané jsou schopni přijmout učení, které má pro ně Duch
svatý. Vyrůstající křesťan si musí být vědom závěrečné zkoušky, kterou
'musí podstoupit před svým Pánem.

Dosažení těchto cílů není jednoduché. Musíme se stát velkolepou
Boží budovou. Měli bychom být Božím plodným polem. Zodpo-
vědnost dospělého v rodině je postavení, kterého musí být dosaženo.
Ale jak? Tato kapitola se zabývá praktickými kroky, které jsou odpo-
vědí na tuto otázku. Následující plán představuje lidské činy a postoje,
které Bůh může použít jako nástroje k tomu, aby v nás vybudoval
podobu svého Syna.
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"''''-------Plán lekce

Úplné odevzdání se Ježíši Kristu
Růst skrze studium Bible a život podle ní
Duchovní moc modlitby
Přijetí postoje služebníka Kristova

Posvěcený život
Život z vůle

Porozumění službě Ducha svatého
Spolupráce s Duchem svatým
Vztah k ostatním křesťanům

Vzájemná pomoc a růst
Sdílení víry s ostatními

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• popsat reakci člověka potřebnou k rozvoji jeho křesťanské zralosti;
• vysvětlit, jak studium Bible a modlitba pomáhají rozvinout křes-

ťanský charakter ve věřícím a skrze něj i v ostatních;
• objasnit způsoby, jak Duch svatý spolupracuje s věřícím na jeho

křesťanském růstu.
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Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Ve svém poznámkovém sešitě si nalistuj tabulku, kterou sis udělal
v 2. lekci. Pod nadpis duchovní zapiš ty oddíly z Písma, které jsou
podle tvého názoru nejvíc nápomocné tvému duchovnímu růstu.

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

Praktická část
V této lekci se chci s tebou podělit o jednoduché praktické nástro-

je. Jsou uvedeny v hlavních bodech v plánu lekce. Hodně mi pomohly
v mém úsilí dosáhnout křesťanské zralosti. Chtěl bych ti navrhnout,
aby sis tyto body napsal na kartičky a nosil je s sebou. Nebo si je možná
můžeš napsat na přední' stránku své Bible. Použij je jako seznam
otázek, které ti poslouží k prozkoumání svého vlastního života. Dou-
fám, že zjistíš, jak užitečné pro tebe tyto nástroje jsou.

ÚPLNÉ ODEVZDÁNí SE JEžíŠI KRISTU

Úkoll: Vysvětli souvislost mezi naším postavením apostavením v Kris-
tu.

Jsme znovuzrozeni z Ducha Božího. To se může stát, až když
uvěříme v Ježíše Krista jako svého Spasitele a začneme mu důvěřovat.
Přijímáme jeho oběť za naše hříchy, které vyznáváme v pokání, a svými
ústy vyznáváme, že Ježíš Kristus je náš Pán. Pamatujete si na oddíl
Ř 10,9-10, který jsme již studovali? "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,' budeš
spasen." (Ř 10,9)

Kyrios je slovo v původním jazyce Nového zákona, které znamená
"pán". V té době tímto slovem/byla oslovována důležitá osoba, jako
např. římský císař. V období, kdy byla psána kniha Římanům, musel
každý římský občan jít jednou za rok do chrámu. Tam vhodil špetku
kadidla do ohně a zakřičel: "Císař je pán!" Slovo kyrios znamenalo
absolutního, ničím neomezeného vládce. Když Židé překládali Starý
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zákon do řečtiny, potřebovali slovo, které by znamenalo "Bůh". Zvolili
slovo kyrios a použili je na těch místech Starého zákona, kde se
vyskytuje slovo "Jahve".

Vidíš, jak je pro křesťana důležitá věta: "Ježíš je Pán?" Znamená
to, že Ježíš je král, mistr a vládce. Když říkáme "Ježíš Kristus je Pán",
neopakujeme tím jenom nějakou frázi. Říkáme tím: "V mém životě
má Ježíš Kristus jedinečné a mocné místo jako můj Mistr a svrchovaný
vládce. Je můj Pán".

Nyní, prosím, obrať do Ko 1,9-20. Je to úžasný oddíl z Písma, kde
je vyvyšován Ježíš. Ježíš Kristus je zde nazván "prvorozeným všeho
stvoření" (Ko 1,15). Je zde řečeno, že svět byl stvořen skrze něj.

1 čti Ko 1,9-20. Do svého poznámkového sešitu si napiš poslední větu
18. verše. Jaké postavení má Ježíš?

Toto prvenstvf znamená, že moje touhy, vztahy a celý život musí být
až na druhém místě. Ježíš se stává čočkou, skrze niž vidím svůj svět a

NEUSTÁLÉ KRISTOVO ŘÍZENí - ŽiVOT POD ÚPLNOU KRISTOVOU VLÁDOu

svůj osobní život. Jednoduše to lze říci následujícím způsobem:
Pokyny od Ježíše přijímám skrze Ducha svatého. Duch svatý má

můj život pod kontrolou. Můžeš se ke mně připojit v následující
modlitbě?

Prosím, Bože, pomoz mi, abych Ježíše Krista, tvého Syna a
svého Spasitele, učinil skutečným Pánem svého života. Každou
oblast svého života otevírám jeho vedení a kontrole. Moje srdce je
otevřeno pro Ducha svatého. Prosím, aby se mnou jednal a postavil
Ježíše v mém životě na první místo. Ať jinív mém životě vidí pouze
Ježíše. Amen.
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RŮST SKllZE STUDIUM BIBLE A ŽIVOT PODLE Nf

Úkol 2: Uved', jak nám Bible může zabránit v tom, abychom hiešili
proti Bohu.

Můj křesťanský růst je přímo úměrný době, kterou strávím s Božím
slovem. Hlavní učebnicí každého křesťana je Bible. Je to tvá zbraň,
tvoje mapa a tvůj průvodce, tvoje denní potrava. Písmo povede tvého
ducha, dá ti světlo, bude plánovat tvůj život. Již jsme si říkali, že podle
1Pt 2,2 by noví křesťané měli být jako malé d~ti, hladovějící po čistém
mléce Božího slova. V Žd 5,11-15 jsme se dále naučili, že čtení Slova
a život podle něj napomáhá k růstu křesťanů z dětského věku ke
zralým dospělým.

Nyní se podívejme na některé základní výroky o Božím Slovu.

2 Čti Žd 4,12.
Podle tohoto verše je Bible přirovnána ke ' ,

který rozsuzuje .

Slovo Boží do našich životů přináší očištění, které je pro náš růst
velmi důležité.

3 Čti J 5,1-4. Ježíš zde používá přirovnání ratolesti a vinné révy k tomu,
aby řekl svým učedníkům, že je bude
a) čistit.
b) vést ke zralosti.
c) vést k přátelství.
d) vést ke křesťanství.

Žalm 119 je jedním z nejúžasnějších oddílů Písma, týkajících se
Božího slova. Téměř každý verš (a je to nejdelší kapitola v Bibli)
obsahuje odkazy na Slovo Boží. Boží slovo je nazváno Božím zákonem,
nařízením, návodem, vyučováním, atd. Nyní je vhodná doba k tomu,
abys celý žalm přečetl a pak odpověděl na otázky, které ti pomohou
v porozumění Božímu slovu.
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4 V Ž 119,9 je položena otázka: "Jak si mladík udrží svou stezku
čistou?" Čistý život si můžeme udržet tak, že
a) čteme knihy.
b) chodíme do sboru.
c) dodržujeme Boží nařízení.

S Znovu se podívej na Ž 119,11.Jakým způsobem se můžeme zdržet
hříchu proti Bohu?

Pravdou je, že Boží slovo nám zabratzuje v tom, abychom hřešili
proti Bohu, a hřích nám zabraňuje v tom, abychom ve svých životech
používali Boží slovo. Boží slovo také pro naše životy uk~je směr.

6 Na základě Ž 119,105doplň do mezer chybějící slova.

Tvé Slovo je pro mé nohy, moji stezku.

7 Na základě Ž 119,130doplň do mezer chybějící slova.

Porozumění tvým slovům dává .

a přináší ' nezkušeným.

Bibli můžeš studovat mnohými způsoby. Někteří křesťané. čtou
určitou část z Písma každý den. Jeden možný způsob studia se nazývá
,,2- 2 - 1". čtení začíná 1. knihou Mojžíšovou a Matoušem. Tento
plán po tobě denně požaduje přečtení dvou kapitol ze Starého zákona,
dvou kapitol z Nového zákona a jeden žalm nebo kapitolu z Přísloví..
Jiný postup je nazván "tématické studium". Je založen na volbě
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určitého tématu, např. Duch svatý, a zabývá se všemi dostupnými verši
na toto téma.

Existuje jiný kurs ICI, který se nazývá Porozuměni Bibli. Dobře tě
naučí, jak používat Boží Slovo. Možná by to bylo vhodné pokračování
tvého dalšího studia poté, co dokončíš studium Křesťanské zralosti.

Pamatuj: Tvůj křesťanský růst závisí na Božím slovu. Skrze napsa-
né Slovo Bůh zjevuje Živé slovo - našeho Pána Ježíše Krista. Tvůj
růst bude odpovídat množství času, které věnuješ Božímu slovu: jeho
studiu i jeho dodržování.

DUCHOVNí MOC MODLITBY

Úkol 3: Popiš výsledky modlitby věficich ve Sk 4,24-31.,

Modlitba je rozhovor s Bohem. Pro věřícího je výsadou, když může
předstoupit před Krále. Modlitbaje mocným stimulem křesťanského
růstu ke zralosti. Když jsme s Otcem často na modlitbách, napomáhá
nám to k růstu do jeho podoby. .

Věřící se modlí k Otci ve jménu Ježíše Krista, skrze moc Ducha
svatého. V původním jazyce Bible je slovo "modlitba" překládáno
sedmnácti různými slovy. Každé z těchto slov má odlišný význam
žádání. Nejlepší ilustrací modlitby je rozhovor dítěte s jeho rodiči.
Když dítě dospívá, úroveň konverzace roste. Na téma modlitba by-
chom mohli napsat celou knihu. V tomto kursu chceme zdůraznit
nezbytnost naší vytrvalosti v osobním modlitebním životě.

8 Podle Žd 11,6 odpověz na následující otázky:

a) Co musíme mít, když přicházíme k Bohu? : .

b) Koho Bůh odmění? .

Bůh ustanovil, aby s ním člověk skrze modlitbu mohl komunikovat.
Je to velká výsada a zodpovědnost. Je nanejvýše důležité, abys pocho-
pil, že ~aše modlitba čini rozdll v životech našich i v životech ostatních
lidí.

I
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9 Ve svém poznámkovém sešitě si odděl dvě stránky a nazvi je "zaslí-
bení pro modlitbu". Zapiš do nich následující odkazy z Písma. Nech
mezi nimi volný prostor, abys'je mohl později vyhledat a dopsat jejich
obsah.

ZASLÍBENÍ PRO MODLITBU

EFEZSKÝM 1,7,2,18,3,12,3,20,6,.11,6,18;
ŽIDŮM 4,16, 7,25, 10,9, 10,19-20, 11,6;
JAN 9,31&14,13, 14,14, 15,7, 15,16, 16,24, 17,1-26;
ŘÍMANUM 5,8, 8,26, 12,12;
1. PETRŮV 3,7, 4,7, 5,7;
FlLlPSKÝM 4,6,4,7,4,19;
ŽALM 3,4, 5,3, 62,8.

Je mnohem více veršů v Písmu, které se týkají modlitby, víry a
odpovědí na modlitbu. Některé z těchto veršů jsou důležité pro
povzbuzení našeho ducha a pro náš křesťanský růst.

10 Čti horlivou modlitbu věřících ve Sk 4,24-31.

a) Kdo se tuto modlitbu modlil? .

b) Jaké byly výsledky této modlitby? .

George Mueller, velký křesťan 18. stol., pečoval o tisíce sirotků.
Nikdy však nežádal o jakoukoli podporu. Modlil se a všechny potřeby
jeho práce byly naplněny. Tento velký muž víry a modlitby objevil, že
je lepší začít den čtením Božího slova než se snažit začít modlitbou.
čtení Božího slova s pokorou a s rozjímáním přináší víru, moc a touhu
se modlit.

Staré křesťanské rčení říká: "Modlitba mění věci". Musíme si však
také pamatovat, že modlitba mění lidi. Abychom byli pro Boha užiteč-
ní, musíme se lekci modlitby naučit. Této lekci se více naučíme praxí

, než studiem. Duch svatý nás vyučuje o tom, jak se modlit. Nedělej si
starosti, jak mnoho nebo málo víš o modlitbě - začni se modlit. Modli
se pravidelně každý den.
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II Čti Da 6,10. Jak často se Daniel modlil?,
.............................................................

Modlit se můžeme kdekoli a v jakékoli poloze. Mohu se modlit při
běžných denních aktivitách. Důležité však je, abychom si oddělili čas,
kdy jsme s Pánem sami. To je způsob, jak budeš občerstven, posilněn
a správně nasměrován do svého dne. Málo modlitby' se rovná malé
moci; více modlitby více moci; mnoho modlitby, mnoho moci.

PŘIJETí POSTOJE SLUŽEBNíKA KRISTOVA

Úkol 4; Podle Ko 1,10 popiš život a skutky věiiciho.

Chceme-li žít odpovídající a důsledný křesťanský život, musíme
rozpoznat, že jsme Kristovi služebníci lásky. Slovo odpovídajícf je
velmi důležité. Popisuje "shodu" nebo "harmonii". Naše chování
nemůže být důsledné, pokud není ve shodě s tím, co vyznáváme.
Jednoduše řečeno, musíme "dělat to, co učíme". Víru, kterou vyzná-
váme, potřebujeme dosvědčit svým životem.

12 Čti Ko 1,9-14. Jak má věřící žít podle v. 10 a co má vždycky dělat?

Spojení "dělat Pánu čest a stále se mu líbit" (Ko 1,10) zdůrazňuje •
dělání něčeho, co je touhou Mistrova srdce, a to dříve, než to sám
nařídil. Každý služebník dělá to, co je mu nařízeno. Služebník lásky,
věřící, však žije jinak. Sám vidí, co by měl dělat, a dělá to dříve, než
mu to někdo přikáže. Svým životem tedy ukazuje, že slova věty: "Ježíš
Kristus je můj Pán" myslí opravdu vážně.

13 V 1Pa 11,15-19 je zapsán nádherný příběh o třech Davidových
bohatýrech. Přečti si jej a pak si do svého poznámkového sešitu zapiš
odstavec o tom, co to znamená žít život hodný Pána. Duch svatý si tvoji
odpověď může ve tvém životě použít. Prosím, nepokračuj dále, dokud
toto neuděláš.
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Nyní si přečti Ko 3. Pokud jsi v místnosti sám, přečti si to nahlas.
V této části Písma je uveden vzor pro náš křesťanský život.

Vzpomeň si na naše předešlé studium. Podobnost Ježíši Kristu
znamená mít jeho mysl nebo postoj (Fp 2,5-8), z čehož pralnení, jak
jsme již viděli, přijetí našeho postoje služebníka nádherného Pána.
Naše přisvojení si tohoto postoje je založeno na rozpoznáni faktu, že
jsme služebnici Kristovi. Toto rozpoznání má za následek nejen radost-
ná požehnání, ale. také kiesťanskou zralost, na jejimž základě ryko-
náváme ktesťansképovínnosti. Pokud je Ježiš opravdu můj Pán, pak
své povinnosti budu vykonávat s chuti a nejlépe, jak umím.

Posvěcený život

Úkol 5: Ukaž, jak kiesťanův hřích působí na jeho duchovní zralost.

Jiným aspektem důsledného křesťanského života je posvěcení. Je
to důležité slovo. Týká se našeho zvláštního vztahu k Boží svatosti.
Pojednává o tom 6. kapitola listu Římanům. Myšlenka v ní obsažená
je následující: Protože nás Bůh ze své milosti a slitování zachránil,
neměli bychom pokračovat v životě naším hříšným způsobem. Apoštol
učí, ,že jsme mrtvi hříchu. Náš nový život j~ život pro Krista.

14 Pozorně si přečti Ř 6,11-13~ Verše 11 a 13 mluví o tom, že jsme
mrtvi hříchu a živi pro Ježíše Krista. Podle verše 13 máme Bohu
propůjčovat za jistým účelem svoje tělo. Za jakým?

. ,............................................................

Mojí vlastní cestou, jak se udr-
žovat v posvěcení. a svatosti, je,
abych byl citlivý k hříchu ve svém .
vlastním životě. Boží Duch svatý
vždycky věrně křesťana usvědčí,
když zhřešil. Křesťané však na toto
usvědčení reagují rozdílně. Když se
něco dostane mezi křesťana a Bo-
ha, bude to křesťana zdržovat od
správné reakce na usvědčení Du-
cha svatého. Často říkáme: "Slunce
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dnes nesvítí." Přesto však víme, že slunce vždycky svítí. Když je
zamračeno, znamená to pouze, že se něco dostalo mezi slunce a nás
- mraky zabraňují slunečním paprskům a teplu, aby se k nám dostaly.

Duch svatý nás vždycky usvědčí ze hříchu. Ale my někdy dovolíme,
aby pýcha, vlastní já a výmluvy překryly paprsky usvědčení. Když se
rozhodneme odpovědět na usvědčení pokorou, platí pro nás dvě
úžasná zaslíbení vll 1,7 a 1,9.

IS Tím, co nás očišťuje od každého hříchu, je podle 11 1,7
a) Slovo Boží.
b) krev Ježíše,
c) světlo.

16 Co je podle 11 1,7 věcí, kterou musíme udělat my, a které dvě věci
pak s hříchem udělá Bůh?

Jaký vztah má hřích v křesťanově životě k jeho růstu v Kristu?
Zabraňuje růstu tím, že blokuje cestu k duchovní zralosti. Jestliže já
mám být důsledný, jestliže chci "dělat to, co vyučuji", pak musím dbát
na to, aby můj život byl vyprázdněný a očištěný od hříchu. Posvěceny
život je základem křesťanské zralosti.

Život z vůle

Úkol 6; Vysvětli souvislost mezi naší vůlí a vůlí Boží se zřetelem na
dosažení zralosti v Kristu.

Opravdu důsledný křesťanský život závisí z velké části na rozhod-
nutí naší vůle. Bůh pro nás neudělá to, co musíme udělat sami. Jižjsme
si řekli, že lidská vůle je nejvyšším darem našeho ducha. To je ta oblast,
kde jsme nejpodobnější Bohu. Každý křesťan se musí rozhodnout pro
určitá "budu" a několik stejně určitých "nebudu". Bůh zaslíbil, že nám
pomůže a že bude naše rozhodnutí podporovat.
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17 Na základě každého z následujících veršů svými slovy vysvětli, jak
lidská vůle souvisí s lidským činem. (Odpověď k prvnímu 'verši je zde
uvedena jako vzor.) .
a) Da 1,8 - Daniel se nechtěl poskvrnit.

b) Da 3,18 - '.' .

c) L 15,18 - .

d) Est 4,16 - ; .

Ve Fp 2,12-13 je řečeno: "S'bázní a chvěním uvádějte ve skutek své
spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se
mu líbí."

Tyto verše nám ukazují na vzájemnou spolupráci mezi naší stranou
a stranou Boží při uskutečňování Božích tužeb pro nás. Bůh chce,
abychom v našich životech neustále rostli, a je ochoten nám pomoci
v tom, abychom naplnili svůj záměr. Když svoji vůli podřídJme Bohu,
zakusime růst do křesťanské zralosti.

18 Jiným veršem týkajícím se této oblasti našeho růstu je Ko 3,17. Co
bychom podle tohoto verše měli dělat Vejménu Ježíše Krista?
a) Všechno, cokoli děláme nebo mluvíme,
b) Většinu z toho, co děláme nebo říkáme:
c) Jen ty věci, které jsou duchovní.

POROZUMĚNÍ SLUŽBĚ DUCHA' SVATÉHO

Úkol 7: Najdi souvislost mezi službou Ducha svatého a růstem věřícího
v Kristu.

Protože člověk je v určitém slova smyslu bytost duchovní, křesťan-
ská zralost je v zásadě duchovní. Duch je 'nejvyšší lidská hodnota.
K lidskému duchu patří mysl, vůle a Boží svědomí. V lidském duchu
nacházíme Boží podobu.

I
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19 V J 4,24 je řečeno, že Bůh je
a) jako člověk.
b) duch.
c) věčný.
d) laskavý.

Bůh a' člověk si jsou podobni v tom, že v obou z nich je mysl,
osobnost a duch. Mohou mít tedy spolu společenství. Bůh je duch:
Duch svatý. Vnitřní člověk je také duch. Člověk může uctívat Boha
pouze v duchu a pravdě svého vlastního bytí.

Ve 4. lekci jsme již roli Ducha svatého v našem životě do určité
míry studovali. V J 16,7-15 říká Ježíš svým učedníkům, že jim prospěje,
když odejde. Ačkoli to byl pro jeho učedníky šok, bylo to nezbytné
k tomu, aby Ježíš poslal Ducha svatého. Od tohoto okamžiku věřící
museli "dorůstat" pod vlivem neviditelného Ducha - ne již pod vlivem
viditelného Ježíše. Posílení naší víry je proto nezbytné: Člověk je
usvědčen z hříchu, je mu ukázána cesta ke spasení, je zasazen do
Kristova těla (církve), vyučován duchovním pravdám a je mu dána
moc sloužit - všechno skrze Božího Ducha svatého. Duch svatý je
zdrojem energie pro křesťanský život.

Ježíš Kristus může být zjeven a oslaven pouze skrze Ducha svatého
a pouze skrze stejného Ducha svatého může věřící ve svém křesťanství
dozrávat. V J 16,8 je řečeno, že Duch svatý ukáže lidem, v čemje hřích,
spravedlnost a Boží soud.

20 Jaké dvě služby, kterými Duch svatý slouží věřícím, jsou uvedeny
v J 16,23?

V první části odpovědi na tuto otázku Duch svatý slouží věřícímu
poznáním pravdy. V druhé části této' odpovědi Duch svatý pomáhá
věřícímu uvést tuto pravdu do života (věřit a poslouchat). Musíme znát
pravdu předtím, než ji můžeme praktikovat. Uvedení pravdy do života
musí být přidáno k.poznání toho, jak rozvíjet křesťanskou zralost.
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21 Verš Sk 1,8 vypovídá o jiné službě Ducha svatého. Je to
a) zničení hříchu ohněm.
b) inspirace k uctívání.
cr naplnění věřících mocí k tomu, aby vydávali svědectví.

Až tento kurs dokončíš, mohl by ses zajímat o další kurs nazvaný
Duch svatý, Duchovní dary nebo Ovoce Ducha. Jsou to kursy, které ti
pomohou k dosažení zralosti ve tvé křesťanské zkušenosti. V tomto
kursu není dostatek místa na to, abychom se těmito tématy zabývali
dostatečně do hloubky.

SPOLUPRÁCE S DUCHEM SVA1ÝM

Úkol 8: Popiš spolupráci věřícího s Duchem svatým a uveď ji do
souvislosti se srym duchovním růstem.

Znovu si najdi část o Duchu svatém ve 4. lekci a zopakuj si některé
z pravd v ní uvedené.

Nyní, poté cos to vykonal, jsme připraveni studovat verš Ef 5,18.
Říká se zde (podle překladu NS): "A neopíjejte se vínem, v němž je
prostopášnost, ale naplňujte se Duchem." výraz "naplňujte se" zde
nemá takový význam, jako když naplníme nádobu vodou nebo prázdný
koš ovsem. Tento výraz je z řečtiny a znamená "proniknout, obsadit".
Duch svatý není látka, která naplní prázdnou nádobu. Je osoba, která
řídí jiné osoby, jmenovitě věřící.

V Ef 5,18 řecké slovo "naplňujte se" znamená zkušenost v každém
okamžiku. Duchem svatým bychom měli být naplněni nebo řízeni
neustále. Když jsme něčím naplněni, jsme tím řízeni. Tento výrok platí
např. o naplnění láskou, nenávistí, ctižádostí, atd. Ve-4. lekci jsme
viděli, že když jsme řízeni svojí lidskou přirozeností, děláme jisté zlé
skutky. Věřící naplněný Duchem svatým bude Duchem svatým také
řízen.

Oddíl Ga 5,16-17 jasně vypovídá o nezbytnosti naší spolupráce
s Duchem svatým: "Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu,
k-čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují
proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete."
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22 Stručně popiš ovoce, které v našich životech můžeme očekávat,
když dovolíme Božímu Duchu, aby nás Hdil (Ga 5,22-23).

Vidíme, že ačkoli je Duch svatý uvnitř každého věřícího, každý
jednotlivý věřící s ním musí spolupracovat a podřídit se jeho vedení.
Když svého ducha naprosto poddám Duchu Božímu, budu motivován,
vyučován a posilován v tom, jak dosáhnout cíle - duchovní zralosti.

VZTAH K OSTATNÍM KŘESŤANůM

Vzájemná pomoc a růst

Úkol 9: Vysvětli, proč Kristus dal církvi duchovní dary.

Jednotlivý věřící nevyrůstá sám. Stejně jako dítě vyrůstá v rodině,
tak také věřící potřebuje ostatní, aby mu pomohli. Potřebujeme spole-
čenství s druhými, jejich povzbuzení a podporu. Bůh nás stvořil tak,
že potřebujeme jeden druhého, stejně jako potřebujeme Boha.

23 Oddíl Žd 10,24-25 obsahuje pokyny k obecenství věřících. Ve verši
25 je napsáno, abychom nezanedbávali
a) společná shromáždění.
b) modlitbu.
c) čtení Bible.

Je to úžasné, když máš možnost setkání s mnoha křesťany. Společ-
né shromáždění mnoha křesťanů je často velmi radostné. Ale v místě,
kde žiješ, třeba takovou možnost nemáš. Náš Pán nám dal zaslíbení i
pro malá shromáždění věřících: "Neboť kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich" (Mt 18,20).

Když potkáme třeba jen jednu jinou osobu, je to velké posílení
našeho života. Když se dva věřící společně modlí a pracují pro Krista,
násobí svoji efektivitu (viz Lv 26,8 a Dt 32,30). Ježíš Kristus vyslal své
učedníky, aby šířili evangelium, a vyslal je jistým způsobem.
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24 Čti L 10,1. Jak byly vyslány první evangelizační týmy?

V Písmu je mnoho oddílů, kde se mluví o společné práci pro Boha
(viz Sk 10,23, 11,12 a 15,36·-41). Když v prvních dnech křesťanské
církve Duch svatý oddělil lidi ke službě a svědectví, rozdělil je po
dvojicích, trojicích a čtveřicích. Důvod pro toto rozdělení je zřejmý:
Když jsou dva spolu, vzájemně se podporují, povzbuzují a upevňují.
Je biblické žádat Boha, aby přivedl jednoho nebo několik dalších
věřících, kteří by s tebou úzce spolupracovali.

Biblické studium se stane živým, když můžeme diskutovat a srovná-
vat stanoviska s někým jiným. Když dva stojí spolu, jejich svědectví
bude odvážnější. Také náš život bude důslednější, když ho budeme žít
před očima druhého člověka.

Pokud máš to štěstí a patříš k dobrému sboru, napomůže to tvému
růstu. Bůh dal k posílení věřících do Kristova těla nádherné dary.
Božím darem pro náš růst jsou učitelé. A tento kurs ti také může
v dosažení křesťanské zralosti pomoci.

25 čti znovu Ef 4,11-12. Proč dal Bůh církvi duchovní dary?

Stručně řečeno, věřící je povo-
lán k tomu, aby rostl ve společen-
ství s ostatními. Koinónia je důle-
žité řecké slovo, které se v Novém
zákoně vyskytuje často. Znamená
"sdílet, mít společenství, přispí-
vat". Vyhledej následující odkazy:
11 1,3, Fp 1,5, Fm 6, 1K 10,16-17. koinónia
V každém z těchto odkazů se vy_ - sdílel, míl společenství, přispíval

skytuje slovo koinánia. Společenství s Bohem, společenství jeden
s druhým, svědectví světu, společné sdílení povahy Ježíše Krista
- jaká nádherná cesta k růstu!
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Sdílení víry s ostatními

Úkol 10: Vyjmenuj čtyři užitečné směry křesťanského svědectví.

Asi v žádné oblasti křesťanského života není tolik zmatku, jako
v oblasti svědectví. Mnohokrát cítíme, že se s přáteli potřebujeme
sdílet o Kristu. Když to neděláme, cítíme se vinni. Svědectví o naší víře
je výrazem zralosti a současně prostiedkem k rychlejšímu mstu.

Prvním a největším svědectvím, které vydáváme, je samdtný náš
život. Ve 2K 3,3 apoštol Pavel říká, že věřící jsou listem Kristovým,
napsaným Duchem svatým na lidských srdcích. Tento druh dopisu
může vidět a číst každý. V jistém smyslu můžeme říci, že život věřícího
je Bible, jediná Bible, kterou někteří lidé budou kdy číst.

26 Čti 1Trn 4,12 alTe 1,7. V těchto verších najdi důležitá slova týkající
se křesťanů. Tato slova jsou
a) Svědek.
b) Soud.
c) Milost.
d) Vzor, příklad.

Existuje významná podobnost mezi příčinami, jež zabraňují lidem
mít děti, a příčinami, které zabraňují křesťanům, aby napomáhali
duchovní reprodukci (tj. znovuzrození nových křesťanů). Některé
z těchto příčin zde nyní uvedeme.

1. Stejně jako malé dítě nemůže mít miminko, protože není dosta-
tečně zralé k reprodukci, tak i nezralost našeho křesťanského života
často brání efektivitě našeho svědectví.

2. Stejně jako tělesná reprodukce požaduje svazek mezi přísluš-
níky opačného pohlaví (svazek, o kterém Bible říká, že musí být
manželský), tak i věřící může duchovní reprodukci napomoci jen
tehdy, když žije v živém spojení s Ježíšem Kristem jako Pánem a
Stvořitelem.

3. Stejně jako nemoc nebo tělesná porucha může zabránit tělesné
reprodukci, tak i hřích a neopatrný život může ovlivnit schopnost
věřícího napomoci duchovní reprodukci.
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27 Nyní přečti s modlitbou Ko 4,5-6. V těchto verších jsou zmíněny
čtyři jednoduché směry, kterých by se naše vydávání svědectví mělo
držet. Vyjmenuj je ve stejném pořadí. .

a) .

b) .

c) .

d) .

o každém z těchto směrů by se dalo napsat více, ale náš prostor
je omezený. Možná si budeš chtít napsat následující odkazy z Písma,
které se týkají křesťanského svědectví, do svého poznámkového sešitu
(pod nadpis duchovniy: 1Pt 3,15, Mt 5,13, L 12,11-12.

Když se se svojí vírou sdílíš, posílí ji to. Vydávání svědectví o víře je
aktivita, která nejen přivede jiné lidi k Pánu, ale také podpoří dosažení
naší vlastni duchovní zralosti.
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Kontrolní test

DOPLNĚNí. Protože naše efektivita pro Boží dílo a náš růst závisejí
na tom, jak používáme nástroje, které nám Bůh dal, možná si v násle-
dujících bodech budeš chtít vyzkoušet sama sebe. Doplň následující
výroky o tom, jak "používáš nástroje" (pokud "nástroj" používáš,
zaškrtni jeho pořadové číslo): Č = často, St = středně, SI = slabě,
Z = potřebuji se v tom změnit.

č St SI Z

1. ÚPLNÉ ODEVZDÁNÍ SE JEžíŠI KRISTIJ

2. STIJDIUM BIBLE

3. MODLITBA

4. ŽíT JAKO SLUŽEBNÍK KRISTŮV

5. PODDÁNÍ SE DUCHU SVATÉMU

6. VZTAH K JINÝM K.ŘESt ANŮM

7. VYDÁVÁNÍ SVĚDECTVí

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š.
· .. 8 Bůh nám odpustí naše hříchy a očistí nás od naší nepravosti, ať

už hříchy vyznáme nebo ne.

· .. 9 Podle velkého modlitebníka George MueUera je lepší začít den
s modlitbou než čtením Božího slova.

· .. 10 Posvěcení znamená, že věřící má zvláštní konkrétní vztah k Boží
svatosti.
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VÝBĚR Z MOZNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před jedinou správnou
odpovědí.

11 Se kterým důležitým pojmem (skupinou pojmů) je spojeno slovo
koinónia v původním jazyce Nového zákona?
a) Duchovní jako protiklad k tělesnému.
b) Společenství, sdílení se, podílení se.
c) Růst skrze utrpení.
d) Plán Božího slova.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

12 Existují jisté příčiny, které brání lidem v tom, aby měli děti. Tyto
příčiny mohou být srovnány s příčinami, zabraňujícími křesťanům
v tom, aby byli nápomocni duchovní reprodukci (znovuzrození
nových křesťanů). Vyjmenuj dvě z nich.
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Odpovědi na studijní otázky

1 Má prvenství ve všem.

15 b) krev Ježíše.

2 dvousečnému meči; touhy i myšlenky srdce.

16 Musíme vyznat naše hříchy, Bůh nám hříchy odpustí a očistí nás od
každé nepravosti.

3 a) čistit.

17 a) Viz příklad .:
b) Tři muži nechtěli uctívat pohanské bohy .

. c) Syn se rozhodl jít za svým otcem.
d) Ester se rozhodla jít za králem.

4 c) dodržujeme Boží nařízení.

18 a) Všechno, cokoli děláme nebo mluvíme.

5 Tím, že v našem srdci dodržujeme Boží zákon .:

19b) Duch.

6 světlem; osvěcuje.

20 Zjevení pravdy, uvedení do pravdy.

7 světlo; rozumnost.

21 c) naplnění věřících mocí k tomu, aby vydávali svědectví.

8 a) Víru.
b) Ty, kdo ho hledají.

22 Ovoce Ducha svatého.
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9 Opiš tyto odkazy z Písma.

23 a) společná shromáždění.

10 a) Věřící.
b) Místo, kde byli shromážděni, se otřáslo, všichni byli naplněni

Duchem svatým a s odvahou mluvili Slovo Boží.

24 Po dvojicích.

11 Daniel se modlil každý den (třikrát denně).

25 Aby připravil všechen Boží ljd k dílu služby.

12 Má žít podle Boží vůle a vždycky dělat to, co se Bohu líbí,

26 d) Vzor, příklad.

13 Tvůj odstavec o tom, co to znamená žít život hodný Pána.

27 a) Jednejte moudře ve styku s okolním světem.
b) Využijte čas vám svěřený.
c) Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité.
d) Al' víte, jak ke komu promluvil.

14 Máme propůjčovat své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.

Poznámky


