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Růst v Kristu
C – na pomoc tvému studiu

Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě 
osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět 
slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do tvého života. 
Je to autor této knihy – Duch svatý. Pán Ježíš o něm řekl:

»Ten vás naučí všemu…« a
»…uvede vás do veškeré pravdy« (J 14, 26 a 16, 13).
Duch svatý tě bude učit prostřednictvím osobního 

studia Písma a prostřednictvím Bohem vyvolených učitelů a 
kazatelů. Jedno se nedá nahradit druhým – nutné je obojí: 
osobní studium i vyučování jinými. Vypros si tedy při svém 
studiu Písma vedení Duchem a uvažuj o tom, jak máš slovo 
použít v životě. Hodí se tu prosba z Žalmů:

»Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy
ze Zákona Tvého« (Ž 119, 18).

K osobnímu studiu Písma budeš potřebovat:
Čas – podobně jako jsou setkání společenství stanovena 

na určitou hodinu, naplánuj si i ty čas svého biblického studia. 
Někdo studuje každý den trochu, jiný si vyhradí jeden celý 
večer v týdnu. Rozhodni se, co ti víc vyhovuje, ale pak to věrně 
dodržuj.

Místo – pro studium si zvol tiché místo. Je-li to možné, 
studuj vždy na tomtéž místě.

Materiál – kromě těchto lekcí budeš potřebovat 
Bibli.

Metoda – nejprve se zamysli nad každým veršem a 
potom napiš odpověď. Je užitečné přečíst si celý oddíl, který 
s daným veršem souvisí. Je-li to možné, napiš odpověď 
vlastními slovy.
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V okamžiku, v němž jsi ve víře přijal Pána Ježíše za svého 
Spasitele, začal pro tebe život poslušnosti Otci. Duch svatý tě 
osvobodil od hříchu a smrti (Ř 8, 2) a vstoupil do tvého ducha, 
aby v tobě žil. Duch svatý ti umožní, abys žil život stále více 
se podobající životu Pána Ježíše.

Měli bychom však nejen usilovat o to žít podobně jako 
Pán Ježíš, neboť on sám chce ve svém Duchu přijít a žít v nás. 
Mít v Pánu Ježíši svůj vzor a příklad nestačí. Potřebujeme 
Ho jako svého Spasitele. Jeho zástupná smrt shlazuje trest 
za náš hřích, a Duchem, který v nás přebývá, budeme moci 
přemáhat moc hříchu v našem novém životě. Jen moc Ducha 
svatého nám umožňuje poslouchat. Povězme si, jak máme 
uskutečňovat život poslušnosti.



Shrnutí
Tvá poslušnosti Otci je dána skutečností, že On je tvůj 

Stvořitel a tys Jeho stvoření. Proto Ho posloucháš. Na životě 
poslušnosti je založeno tvé duchovní požehnání a bohatství, 
protože Bůh že miluje. Do jaké míry si přivlastníš Otcovu 
pomoc k vítěznému životu, do té míry prožiješ život poslušnosti 
jako svou zkušenost. Nestaneš se však imunním vůči hříchu a 
pokušení. A ač hřích nemůže zrušit Boží lásku, ty můžeš přijít 
o obecenství, které s Otcem máš. Vyznáváním poznaných 
hříchů však můžeš toto obecenství znovu obnovit.
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Základ poslušnosti
Přemýšlíš-li o poslušnosti vůči Bohu, připomeň si, kdo 

je Bůh a co od tebe chce.
1. Co říkají následující místa o Otci?

a) 1 J 4, 16;

b) Zj 4, 11; 

c) Jak tyto skutečnosti ovlivní tvou poslušnost vůči Otci?

2. Pročti Dt 10, 12–13.
a) Co chtěl Bůh od Izraele?

b) Proč Otec žádal, aby přikázání byla dodržována?

c) Co z toho plyne pro křesťana dnes?

3. Co učí 1 J 5, 3 o Božích přikázáních?

4. Pročti si oddíl J 14, 15–21. Popiš na základě 
těchto slov vztah mezi láskou a poslušností vůči 
Bohu.

Poslušnost vůči Otci
Jak poznáš, co od tebe Bůh chce? Bible je Božím zjevením 

Pravdy, a poslušnost vůči Božímu slovu je poslušností vůči 
Otci samotnému.

5. Žalm 119 ukazuje důležitost Božího slova. Jak 
ti Písmo může pomoci žít pro Pána Ježíše?
 Verš 11;
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 Verš 105;

 Verš 130.

6. 2 Tm 3,16 říká, že Boží slovo je užitečné k těmto 
věcem:
a) čemu věřit – co dělat;

b) když křesťan zhřešil;

c) jak se změnit;

d) jak žít.

Jak jsme si ukázali v 2. kursu, můžeme tento verš 
znázornit obrázkem. Zde je jiná varianta:

Učení ukazuje cestu, po kte-
ré třeba jít.

Výchova ve spravedlnosti 
ukazuje, jak na cestě zůstat.

Náprava ukazuje, jak se na 
cestu vrátit.

Usvědčování ukazuje, kde 
jsme cestu opustili.

7. Pán Ježíš u Mt 7, 24–25 ukázal na dva typy lidí. 
Pročti si ty verše a odpověz na následující otázky:

Otázky moudrý
muž

bláznivý
muž

Na jakém základě byl 
dům postaven?
Čemu byl vystaven?

Jaký byl výsledek?
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19. Které dva kroky ti pomohou žít vítězně?
 Jk 4, 7.

Podřídit se Bohu – znamená podrobit svou vůli Boží 
vůli.

Vzepřít se ďáblu – znamená užívat toho, co nám Bůh 
připravil, abychom mohli žít vítězně.

20. Tyto otázky o hříchu a pokušení ti pravdě-
podobně připomenou tvé každodenní zkušenosti.

Znovu si přečti 8. otázku.
V které oblasti potřebuješ ty Otce poslouchat?

Kde podle tvého pohledu začíná pokušení Otce 
neposlouchat?

Co bys měl udělat, abys udusil tyto zárodky 
neposlušnosti?

»…Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte« 
(Ga 5, 16).
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16. Znovu si připomeň 1 J 1, 8–9 a označ správnou 
odpověď na otázku, co máš dělat, když zhřešíš:
a) cítit se špatně;

b) pokusit se udělat něco, abys hřích odčinil;

c) vyznat hřích Bohu;

d) pokusit se na hřích zapomenout.

Proč je důležité udělat právě to, co jsi zatrhl?

Když se ti Otec zdá být strašně daleko, kdo z vás dvou 
se vzdálil?

17.   Ž 32, 5 vyznává David v modlitbě svůj hřích. 
Napiš tento verš svými slovy:

Cesta vítězného života může být znázorněna následujícím 
obrázkem:

18. Jak se můžeš prakticky vyhnout upadnutí do 
pokušení?
 Př 4, 13–15.
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Slyšel ten muž Boží 
slovo?
Čím se ti dva liší?

8. Zjevilo ti už Boží slovo takové oblasti života, 
v nichž bys měl poslechnout Otce? Které to jsou?

Klíč k užitečnému – Duchem svatým naplněnému 
životu – je v poslušnosti vůči Božímu slovu.

Klíče k důsledné poslušnosti
Boží pomoc

Otec neočekává, že budeme žít poslušně ve vlastní síle. 
Vyzbrojil nás vším, co potřebujeme, aby se naše poslušnost 
stala skutečností.

9. Kdo žije v každém křesťanovi?
 1 K 3, 16;

 2 K 6, 16;

 Ga 2, 20.

10. Proč jsou křesťané schopni zvítězit nad svým 
nepřítelem ve světě?
 1 J 4,4.

11. Co ti Otec dal kromě své osobní přítomnosti, 
aby ti pomohl k životu se sebou:
a) 2 Tm 1, 7;
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b) 2 Pt 1, 3;

c) Ř 15,4.

Tvé postoje
Otec ti dal vše, co potřebuješ k tomu, abys Ho mohl 

poslouchat. Zda toho však použiješ, závisí na tobě.
12. Jaké máš zaujímat postoje, chceš-li projevit 

svou poslušnost vůči Otci?
a) Dt 26, 16;

b) Ž 40, 9;

c) Lk 8, 15.

Poslušný život prakticky
Poslušný křest’an denně zápasí s pokušením a hříchem. 

Jak máš prokazovat poslušnost, jak máš vítězit nad hříchem? 
Důležité oblasti, nad nimiž se musíme znovu zamyslet, jsou 
pokušení, vyznávání hříchů a vítězství nad hříchy.

13. Následující verše ti ukážou, jaké jsou zdroje 
a příčiny pokušení.
a) Kdo je pokušitel? Mt 4, 1–3;

b) Kdo nikdy nepokouší? Jk 1,1 3;

c) Co je příčinou, že se dostáváme do pokušení? Jk 1, 14.
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Otázky k zamyšlení:
V knize Jozue 7, 20–21 je příběh o Ákánově 

neposlušnosti.
a) Co způsobilo Ákánovu neposlušnost?

b) V kterém okamžiku se ještě mohl zachránit před hří-
chem?

c) Čemu se z toho příběhu můžeš naučit?

14. Za pomoci následujících veršů co nejstručněji 
popiš, co je hřích.
 Iz 53, 6; 

 Jk 4, 17;

 1 J 3, 4.

15. Zamysli se nad 1 K 10,13.
a) Prožíváš jiná nebo těžší pokušení než jiné Boží děti?

b) Jak Bůh omezil pokušení?

c) Co ti Otec chce dát, jsi-li pokoušen?

Tento verš je zaslíbením. Umíš ho zpaměti, tak ho použí-
vej, jsi-li v pokušení. Připomene ti, že máš hledat východisko. 
Ač Otec nabízí vítězství a vysvobození, člověk hřeší, protože 
zapomíná na Boží vyzbrojení. Vědomý a nevyznaný hřích Otce 
rmoutí. A ač hřích nemůže změnit Boží lásku k člověku, může 
zničit obecenství mezi Otcem a jeho dítětem.


