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Impulz učednictví #1  

Mám velkou radost, že jsi součástí tohoto projektu s názvem „40-denní trénink učednictví“.  

Než se do toho pustíme, chtěl bych ti vysvětlit, jaká je myšlenka tohoto projektu. 
Ve Skutcích apoštolů čteme: 

„Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim 
po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.“ (Sk 1:3) 

Ježíš strávil po svém zmrtvýchvstání čtyřicet dní se svými učedníky a mluvil s nimi o Božím 
království. To bylo od začátku jeho poselství (Mk 1:14.15). Těchto čtyřicet dní naprosto 
změnilo myšlení učedníků. Pochopili, že se Božím královstvím nemyslí pozemské království, 
ale jde o zvěstování evangelia po celém světě; a sice, že Boží království roste, když lidé 
přijímají záchranu skrze Ježíše a podřizují se jeho vládě.  

Ježíš svým učedníkům také vysvětlil, jak můžou naplnit jeho příkaz zvěstovat evangelium 
po celém světě. A přesně to pak dělali! Během jedné generace vynesli poselství Ježíše Krista 
až do nejvzdálenějších míst tehdy známého světa (Kol 1:23). 

Jak je možné, že mohli první křesťané mít takový úspěch? V prvé řadě měli jasnou identitu, 
která byla základem všeho, co dělali: 

 byli uchváceni zmrtvýchvstalým Kristem, 

 zmocněni Duchem svatým, 

 rozhodnuti naplnit Ježíšovo poslání. 

Ale řídili se také geniální strategií, jak dělat lidí učedníky, kterou se naučili od Ježíše. Obojí 
společně vedlo k tomu, že se víra v Ježíše Krista tak razantně šířila. 

Než Ježíš znovu přijde, bude evangelium zvěstováno po celém světě (Mat 24:14; Zj 14:6). To 
se může stát jedině skrze hnutí, které se bude šířit stejně explozivním způsobem, jako tomu 
bylo v prvním století. Pokud chceme být součástí tohoto hnutí, potřebujeme mít stejnou 
identitu, potřebujeme být: 

 uchváceni Kristem, 

 zmocněni Duchem svatým, 

 rozhodnuti plnit poslání dané Ježíšem. 

A potřebujeme také strategii podle Ježíšova vzoru. Když se obě tyto věci spojí, zažijeme 
i dnes hnutí, které bude šířit evangelium po celém světě. A potom půjdeme konečně domů! 

V těchto čtyřiceti dnech budeme společně objevovat, jak Ježíš dělal z lidí učedníky. Uvidíme, 
že první křesťané to jednoduše opakovali po něm. Jeho metoda je až dodnes 
nepřekonatelná. A tam, kde je důsledně praktikována, přináší i dnes bohaté ovoce. 

V dalších čtyřiceti dnech budeš poznávat praktické, jednoduše aplikovatelné nástroje, abys 
mohl tuto metodu použít ve svém okolí. Stejně jako u puzzle bude obraz kousek 
po kousku jasnější. Nebuď proto skleslý, pokud nevidíš jasný obraz hned na začátku. 



Nevzdávej to! Na konci budeš mít zřetelný obraz toho, co znamená učednictví a jak je můžeš 
praktikovat. 

Tento projekt je veden touhou po duchovním oživení, které v adventní církvi tak naléhavě 
potřebujeme. Toužím po tom, aby naše děti a mládež zůstaly v naší církvi, protože v ní 
prožívají autentickou víru, důsledné následování a láskyplné společenství. Chci v adventní 
církvi zažít, že je normální, že se lidé skrze naše svědectví rozhodnou pro Ježíše. Pokud nosíš 
ve svém srdci stejnou touhu, pak jsi na tomto tréninku učednictví správně. Modleme se 
vážně každý den za to, aby nám Bůh daroval tuto zkušenost. Ohromně se těším na toto 
společné dobrodružství s Bohem! 

  



Impulz učednictví #2  

Učednictví bylo a je Ježíšovou srdeční záležitostí. On sám povolával lidi za učedníky 
a investoval do nich hodně času, aby lépe a lépe porozuměli evangeliu, rostli ve víře a učili se 
dělat učedníky z dalších lidí. Před svým nanebevstoupením dal Ježíš svým učedníkům 
ten nejdůležitější příkaz ze všech: 

„Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, 
klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: ‚Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce 
i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do skonání světa.‘ “ (Mat 28:16-20) 

Proč někteří učedníci pochybovali? Určitě již přestali pochybovat o tom, že Ježíš skutečně 
vstal z mrtvých. Těchto pochybností je Ježíš již před delší dobou zbavil (Luk 24:36-43; Jan 
20:24-29). Ale také jim řekl, že je brzy opustí a oni budou mít za úkol zvěstovat evangelium 
po celém světě. Nebylo to poprvé ani naposledy, kdy jim dal tento příkaz (Luk 24:46-49; 
Sk 1:8). Ježíš je již předtím vysílal po dvou, aby zvěstovali evangelium, tehdy se však mohli 
vždy znovu vrátit k němu a vyprávět mu, co zažili. A teď to měli zvládnout bez něj? O tom 
někteří učedníci pochybovali. Ježíšova slova „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi!“ 
a „Jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa!“ směřují obzvlášť na pochybující 
učedníky. 

Možná jsi na tom stejně jako oni. Možná se ještě nestalo, že by někdo skrze tebe našel cestu 
k Ježíši. Možná jsi často zažíval, že lidé nechtějí nic slyšet o Bohu. Možná je tvůj sbor všechno 
možné, jen ne misijně založený. A ty pochybuješ o tom, že je dnes ještě reálné splnit Ježíšův 
příkaz. Pokud jsi na tom takhle, pak platí Ježíšovo zaslíbení zvlášť pro tebe! 
Ten, kterému patří všechna moc, ti slibuje, že je s tebou! 

Ježíš řekl: „Proto jděte.“ Naplnění tohoto příkazu je možné pouze proto, že Ježíšovi je dána 
veškerá moc na nebi a na zemi. Otec, Syn a Duch svatý jsou aktivní, aby člověka vedli 
ke spasení: 

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak 
vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6:44) 

„A já(Ježíš), až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12:32) 

„Až přijde (Duch svatý), odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“ (Jan 16:8) 

Bůh nás zve, abychom s ním spolupracovali na tom, co mu nejvíce leží na srdci, a sice 
na záchraně lidí. Misie tedy znamená pomáhat tam, kde si Bůh k sobě může přitáhnout lidi. 
Čím lépe porozumíme Boží touze a necháme si ji vložit do srdce, a čím těsněji budeme 
spojeni s Bohem, tím lépe budeme moci získávat druhé pro Ježíše. Ježíš zaslíbil, že nám k 
tomu daruje svou sílu: 

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky 
v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ (Sk 1:8) 



V misijním příkazu nacházíme čtyři imperativy: 

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny 
dny až do skonání světa.“ (Mat 28:19-20) 

 V řeckém překladu je ale pouze jeden imperativ: Získávejte učedníky. Doslovně přeložen 
se dá tento příkaz vyjádřit takto:  

„Jdouce, získávejte učedníky, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učíce je 
všechno, co jsem vám přikázal.“ 

Slovo “jít“ znamená nejdříve se aktivně vydat na cestu, abychom druhé získali, místo toho, 
abychom čekali, že nás někdo osloví. Ježíš se sám chopil iniciativy a vydal se za lidmi, aby jim 
sloužil a zvěstoval jim evangelium. 

“Jdouce“ znamená: “během toho, co jdeš“. Učednictví není žádný program, kterému 
věnujeme určitý čas. Učednictví má být životní styl, který prostupuje náš všední den. “Během 
toho, co jdeš“ znamená: ať už děláš cokoli, ve své rodině, při běžných setkáních, v práci, 
ve škole, při sportu, ať už jdeš kamkoli, získávej učedníky. V tomto tréninku učednictví 
se budeš učit, jak na to! Za tímto příkazem se skrývá ještě mnohem více. Ale to už si řekneme 
zítra. 

  



Impulz učednictví #3  

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. 
Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny 
až do skonání světa.‘ “ (Mat 28:18-20) 

Včera jsme viděli, že Bůh sám je ten, kdo aktivně jedná, aby získal lidi pro věčnost. Chce, 
abychom s ním spolupracovali na záchraně lidí. Kromě toho jsme uvažovali o tom, 
že učednictví se nedá ohraničit na určitý program, ale má být životním stylem, který proniká 
každou oblastí našeho života. 

Ale v Ježíšově příkazu učedníkům se skrývá ještě více. Ježíš řekl: „A učte je dodržovat 
všechno, co jsem vám přikázal.“ Ježíš chce, abychom evangelium předávali v té formě, jak je 
učil on, protože existuje pouze jedno věčné evangelium, které nesmí být nikdy změněno 
(Gal 1:6-9; Zj 14:6). Očesaná varianta evangelia, která by nám usnadnila cestu do nebe, vede 
do klamu. Na věčné evangelium neexistuje žádná sleva! 

A ještě něco se skrývá v tomto „všechno“. Pokud máme lidi učit všechno, co nám Ježíš 
přikázal, tak to zahrnuje také již zmíněný misijní příkaz. Každý následovník Ježíše je povolán, 
aby zvěstoval dalším lidem evangelium a dělal z nich učedníky. Pokud přenecháváme tyto 
úkoly pouze kazateli, církev nemůže růst. 

Ale Ježíš říká ještě více: „Učte je dodržovat všechno, co jsem vám přikázal.“ Ježíš neřekl: 
„Učte je rozumět všemu, co jsem vám vysvětlil.“ Jeho příkaz nemíří pouze na to, aby byli lidé 
informováni o evangeliu, ale pověřuje je, aby změnili svůj život a sladili jej s Božími zákony. 
Nejde pouze o rozumové poznání věroučných bodů, ale o praktický život v následování 
Ježíše. 

To všechno ještě vynikne, když se zaměříme na to, jak Bible vůbec definuje pojem „učedník“. 
Následující výroky nám to objasňují: 

„Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: ‚Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.‘ “ (Jan 8:31.32) 

„Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval 
vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni 
k druhým.“ (Jan 13:34.35) 

„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; 
beze mě nedokážete nic. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, 
o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec 
a budete moji učedníci.“ (Jan 15:5.7.8) 

 

 

 



Přesně řečeno je učedník člověk, který: 

 osobně porozuměl evangeliu a přijal jej, 

 žije v osobním vztahu s Ježíšem, 

 pevně se drží Božího slova, 

 žije ve společenství s dalšími učedníky, 

 roste ve víře, 

 každodenně svědčí o své víře, 

 dělá z dalších lidí učedníky. 

Když se díváme na tuto biblickou definici učednictví, okamžitě vidíme, že nejde pouze 
o to, abychom vysvětlili lidem biblickou věrouku. Učednictví mnohem více znamená vést lidi 
k živému spásnému vztahu s Ježíšem Kristem, pomáhat jim růst ve víře, pomáhat jim vést 
druhé lidi k Ježíši a vyučovat je, aby i oni tohle všechno dělali zase s dalšími. Zároveň ale 
Ježíšův učedník není ten, kdo ve všech těchto bodech již dosáhl dokonalosti. Být Ježíšovým 
učedníkem znamená být Ježíšovým žákem. Proto není učednictví náhlý stav duchovní 
zralosti, ale spíše neustálý a nikdy nekončící proces růstu v Ježíšově škole. 

Doporučuji přečíst si v knize Touha věků od Ellen Whiteové kapitolu o výzvě k misii 
(kapitola 86). Autorka zde geniálním způsobem vysvětluje, co Ježíšův příkaz k misii 
jak pro nás osobně, tak pro církev znamená. Velmi hodnotné! 

  



Impulz učednictví #4 

Učednictví je tedy proces, skrze který k sobě Bůh přitahuje lidi, zachraňuje je a proměňuje. 
Skládá se ze čtyř fází: 

 

1. První fáze je obrácení. Člověk přemýšlí nad Božím slovem, je oslovován Duchem svatým, 
začíná chápat smysl spasení a rozhodne se je osobně přijmout a odevzdat Ježíši svůj 
život. Tím se stává Ježíšovým následovníkem, tedy učedníkem. 

2. Druhá fáze je duchovní růst. Člověk je upevňován ve víře, roste ve vztahu s Ježíšem, 
prožívá každodenně svou víru a zažívá Boží proměňující moc.  

3. Ve třetí fázi jde o svědectví. Kdo zažil spasení skrze Ježíše Krista a porozuměl Boží lásce 
ke ztraceným lidem, bude usilovat o to, aby druzí Ježíše také poznali. 

4. Čtvrtá fáze je vedení, protože Ježíšův učedník nechce druhé pouze vést k Ježíši, ale také 
k tomu, aby i oni dělali to stejné s dalšími lidmi. Jedině takto může docházet 
k multiplikaci učedníků. 

Tento model znázorňuje růst v učednictví samozřejmě poněkud zjednodušeně. Jednak 
se neodehrávají jednotlivé fáze striktně chronologicky za sebou. Duchovní růst probíhá již 
před obrácením. A ten, kdo se právě obrátil k Ježíši, nemusí teprve čekat na to, až bude zralý 
ve víře, než bude lidem vykládat o Ježíši. Ba naopak, člověk roste právě díky tomu, že svou 
víru předává dál. Na druhou stranu se také nedá říci, že jedna fáze končí, kde právě další fáze 
začíná. Obrácení a růst ve víře také nejsou ukončeny, když je již někdo misionářem 
nebo vedoucím. Tyto čtyři fáze se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Přesto tento model 
objasňuje, že učednictví neznamená pouze to, že je člověk pokřtěným členem církve. Bůh 
chce, abychom rostli ve víře, svědčili druhým o naší víře a vedli je k tomu, aby stejně jednali 
s ostatními. 

Tento model nám také pomáhá zhodnotit duchovní zdraví určitého sboru. To očividně 
nemůžeme poměřovat podle počtu členů na seznamu, protože jsou mnozí, kteří jsou sice 
uvedeni ve sborovém seznamu, ale neprožívají svou víru v běžném životě. Rovněž počet 
návštěvníků bohoslužby je pouze slabým indikátorem duchovního zdraví sboru. Protože i zde 
jsou tací, kteří sice ze zvyku na bohoslužbu přijdou, ale nemají živý vztah s Ježíšem. Jediné 
měřítko duchovního zdraví sboru je počet učedníků, tedy počet těch, kteří žijí vědomě 
jako následovníci Ježíše, jsou naplnění Duchem svatým, svědčí o své víře a dělají z druhých 
lidí učedníky. Sbor, který se skládá z mnoha učedníků, kteří předávají svou víru dál, dávají 



biblické hodiny, vedou domácí skupinky a vzdělávají druhé a vedou je k tomu, aby i oni dělali 
to stejné, se nemusí obávat o svůj růst. 

Zamysli se: Kde stojíš ty osobně? Kde si přeješ změnu? Co by ses chtěl přiučit? 

Na konci bych ti chtěl ukázat krátké video, které působivě popisuje, jak může vypadat 
multiplikace učedníků. 

  

https://youtu.be/2ovnvaoKZtE


Impulz učednictví #5 

Dříve než přejdeme k praktickým nástrojům, budeme se zabývat studiem biblických základů 
učednictví. 

Když Ježíš dal svým učedníkům příkaz, aby dělali z lidí na celém světě učedníky, museli 
si myslet: „No počkat, to přece dělal on s námi! Máme tedy s druhými dělat to, co s námi 
dělal Ježíš.“ A to je ono! Učednictví znamená, že s druhými lidmi děláme to, co dělal se svými 
učedníky Ježíš, a to stejným způsobem. 

Ježíš jim tedy pouze neřekl, že mají z lidí dělat učedníky. On jim znázorňoval svým životem, 
jak to mají dělat. Ve službě lidem a ve vzdělávání učedníků následoval Ježíš základní principy. 
Každý z těchto principů je nezbytně nutný pro růst v učednictví. Nejsou to pouze metody, 
ale základní hodnoty. Vše ostatní musí stavět na nich. Podívejme se na tyto principy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježíš v centru 

Učednictví znamená v prvé řadě žít s Ježíšem ve vztahu (Jan 15:5.8). Tento vztah je něčím, co 
si Bůh pro nás přeje ze všeho nejvíc (Mat 22:37). Ježíš si přeje, abychom byli jeho přátelé, a 
ne pouze jeho otroci (Jan 15:15). Chce, abychom ho znali, milovali ho a věřili mu. Tato 
Ježíšova touha má stát v centru našeho poselství a našeho úsilí, aby lidé došli k hlubokému 
a autentickému vztahu s Ježíšem. Všechno, co pro Ježíše děláme, má být výsledkem našeho 
spojení s ním. Naše láska a věrnost Ježíši jsou srdcem učednictví. Ježíš nás nechce pouze 
změnit, chce v nás bydlet skrze Ducha svatého. Všechny ostatní principy jsou v obrázku 
rozmístěny kolem tohoto centra. Budou moci něco ovlivnit pouze tehdy, když tento střed 
souhlasí.  



Boží Slovo 

Pro Ježíše bylo Boží Slovo, které on sám inspiroval Duchem svatým, základem duchovního 
růstu (Mat 4:4). Učil své učedníky, že Boží Slovo je důležitější než tradice (Mat 15:1-3.9) a je 
základem víry. Ježíš vysvětloval lidem, kteří v něj věřili, že jsou jeho pravými učedníky tehdy, 
když zůstanou v jeho Slově (Jan 8:31.32). Zároveň bylo pro Ježíše důležité, aby každý věřící 
měl přímý přístup k Božímu Slovu a jeho chápání nebylo závislé na jakékoli lidské autoritě. 
Ježíš zaslíbil, že Duch svatý pomůže každému věřícímu pochopit Boží Slovo (Jan 16:13). 

 

Poslušnost 

Ježíš objasnil svým učedníkům, že následování zahrnuje také poslušnost. „Jestliže mě 
milujete, zachovávejte má přikázání.“ (Jan 14:15) Je jasné, že jsme zachráněni pouze Boží 
milostí, a ne našimi skutky. Boží milost však nechce pouze odpustit naši vinu, ale také změnit 
náš život. Proto nejde v učednictví pouze o správné vědomosti, ale také o praktický život 
ve shodě s Boží vůlí.  

 

Naléhavost 

Ježíš věděl, že byl Bohem povolán právě pro tuto dobu, aby lidem přinesl aktuální poselství. 
Jeho veškeré působení bylo naplněním starozákonních proroctví (Mar 1:14.15; 
Luk 24:25-27). U raných křesťanů tomu bylo také tak. I jejich působení bylo naplněním 
prorockých předpovědí. Nechali se Bohem povolat ke zvěstování ukřižovaného 
a zmrtvýchvstalého Krista v jejich době. Také my potřebujeme mít jistotu, že jsme Bohem 
povoláni k tomu, abychom šířili věčné evangelium po celém světě, než se Ježíš vrátí 
(Mat 24:14; Zj 14:6-13). Toto povolání vede k naléhavosti, která dává našemu zvěstování sílu. 

 

Společenství 

Ježíš mohl mít každý den před tisíci lidmi přednášky o učednictví, aby jich získal co nejvíce. 
Ale namísto toho povolal malou skupinu mužů, aby je vzdělal v učednictví a naučil je, 
jak můžou dělat to stejné s druhými. Měli se učit spolu a od sebe navzájem, měli tu být jeden 
pro druhého a vzájemně se podporovat. Učednictví není nic pro samotáře a individualisty, 
kteří chtějí jít svou vlastní cestou, aniž by se příliš stýkali s druhými lidmi. Pro duchovní růst 
je zapotřebí společenství, ve kterém se Ježíšovi následovníci vzájemně povzbuzují 
a podporují ve snaze žít jako Ježíšovi učedníci (Jan 13:34.35; 17:20.21). 

 

Modlitba 

Ježíš se modlil intenzivně za své učedníky, protože věděl, jaké boje jsou před nimi. Nemodlil 
se však pouze za ně, ale také s nimi. Svými slovy a svým příkladem je učil, jak se mají sami 
modlit. Jednou, když viděli, jak se Ježíš modlil, přišli k němu naprosto uchvácení a prosili ho: 



„Pane, nauč nás se modlit!“ (Luk 11:1), načež je Ježíš naučil modlitbu Otčenáš a ukázal jim, 
že se můžou s Bohem setkat v tichosti (Mat 6:5-8). Ježíš svým učedníkům pouze neřekl, 
že se mají modlit, ale také jim to znázorňoval svým životem a učil je, jak se mohou modlit. 

 

Misie 

Ježíš lidi uzdravoval a zvěstoval jim evangelium. Nikdy od sebe jedno od druhého neoddělil, 
protože Ježíš vidí lidi vždy v jejich celistvosti: po tělesné, duševní, psychické, sociální 
a duchovní stránce. Každá z těchto oblastí byla pro Ježíše důležitá, protože hledal pro člověka 
vždy to nejlepší. Stejně tak je každý následovník Ježíše povolán být světlem světa 
(Mat 5:14-16). Máme lidem znázorňovat Boží lásku svým životem a přinášet jim evangelium. 
Když budeme následovat Ježíšova příkladu, nikdy nebudeme oddělovat službu lidem 
od zvěstování evangelia, ani jedno nahrazovat druhým. 

 

Vzdělání 

Ježíš učil, že učedníci měli zvěstovat evangelium po celém světě. Proto je vyučil, vyslal, 
a tak z nich udělal pracovníky. Slíbil jim, že přijde Duch svatý, který je bude vyučovat 
a uschopňovat k naplnění jejich úkolu. To, co s nimi Ježíš dělal, měli nyní dělat s druhými, 
a ty stejně tak učit, aby to dělali s dalšími. Pouze skrze tento princip multiplikace mohli 
učedníci plnit svůj úkol. 

Když čteme Skutky apoštolů a epištoly Nového zákona, zřetelně vidíme, že raní křesťané 
důsledně následovali tyto principy učednictví. Tyto principy vytvářejí DNA církve, bez nich 
by se církev nikdy nerozšířila. I dnes je církev zdravá a schopná plnit Ježíšův příkaz pouze 
do té míry, nakolik dbá na tyto principy učednictví a praktikuje je. 

  



Impulz učednictví #6  

Dnes se budeme dále zabývat otázkou, jak Ježíš dělal z lidí učedníky a jaké dal svým 
učedníkům pokyny ohledně napodobování jeho práce. Prosím přečti si k tomu následující 
biblický úryvek: 

„Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal 
evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, 
byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl 
svým učedníkům: ‚Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky 
na svou žeň.‘ Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je 
vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito 
pokyny: ‚Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte 
ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: Nebeské království je blízko! Nemocné 
uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, 
zadarmo dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze, ani mošnu 
ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete 
do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. 
Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, 
pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo 
nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si 
z nohou i jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému 
kraji lehčeji než takovému městu.‘ “ (Mat 9:35-38;10:1.5-15) 

Jak dělal Ježíš z lidí učedníky? 

 Ježíš nečekal na to, až k němu lidé přijdou, ale šel tam, kde byli. 

 Učil a kázal evangelium o Božím království. 

 Uzdravoval všechny nemoci a neduhy. 

 Měl soucit s lidmi, kteří Boha neznali osobně. 

 Viděl v lidech velkou žeň. 

 Modlil se za pracovníky (Luk 6:12). 

 Vyzýval své učedníky, aby se více modlili za pracovníky. 

 Povolal svých dvanáct učedníků a soustředil se na ně. 

 Zmocnil je a vyslal je. 

Co měli dělat učedníci? 

 Měli vidět ve ztracených lidech velkou žeň. 

 Měli mít s nimi soucit. 

 Měli se modlit za více pracovníků. 

 Měli se sami dát k dispozici jako pracovníci a jít ke ztraceným. 

 Měli kázat evangelium o Božím království. 

 Měli se setkávat s lidmi v jejich nesnázích a uzdravovat je. 

 Měli se spolehnout na to, že se o ně Bůh postará i prostřednictvím dalších lidí. 

 Měli najít otevřené lidi a soustředit se na ně. 

 Pokud nenašli žádné otevřené lidi, měli rychle pokračovat v cestě. 



Ježíš viděl v lidech obrovskou žeň a přesně věděl, že sám jich nikdy nemůže zasáhnout tolik. 
Ale Ježíš také vůbec nepřišel proto, aby zasáhl všechny. Chtěl v tom vyučit své učedníky, 
aby zasáhli další lidi. A ti měli zase učit další, aby dělali to stejné. Proto jim dal Ježíš pokyn, 
aby jednali jako on. Věděl, že ta obrovská žeň může být dosažena pouze skrze učednické 
hnutí. 

Ježíš také řekl svým učedníkům, že mají na každém novém místě nejdříve hledat někoho, 
„kdo je toho hoden“. V Lukáši 10:5-7 se tito lidé nazývají dětmi pokoje. Jsou to lidé, kteří mají 
otevřené srdce pro Boží poselství. Když učedníci našli takového člověka, měli jít do jeho 
domu a zůstat tam. Měli soustředit svou práci na jeho rodinu a zvěstovat jí evangelium. 
Zároveň měli od začátku plánovat svůj odchod a vyučovat tyto děti pokoje, aby takto učily 
další. Ve svém okolí měli toto dílo dále vést po odchodu apoštolů. Byli to noví pracovníci pro 
žeň, za které se učedníci měli již předem modlit. 

Modlit se za pracovníky tedy znamenalo: 

 Stát se sám první odpovědí na svou modlitbu a dát se Bohu k dispozici jako pracovník. 

 Aktivně hledat nové pracovníky a vyučovat je, aby mohli stejně vyučovat další. 

Žeň je velká i dnes! Mnohem větší než za doby Ježíše. Uvědom si, že Ježíšovým plánem 
k zasažení celého světa evangeliem je multiplikace učedníků. Ježíš prosí i tebe a mě, 
abychom se modlili za pracovníky pro tuto žeň. Jsi připraven stát se první odpovědí na svou 
modlitbu a nechat se Bohem vyslat do žně? Mluv o tom s Bohem! 



Impulz učednictví #7  

Dnes budeme uvažovat nad tím, že učednictví není pouze o našem vztahu s Ježíšem, 
ale také o mezilidských vztazích. Raní křesťané pochopili, že učednictví není nic pro osamělé 
bojovníky, ale naopak se mu daří pouze ve společenství. Stejně jako Ježíš sezval učedníky 
do jedné skupiny, vytvářeli učedníci strukturu malých skupin prvotní církve. Bylo tehdy 
nemožné být křesťanem a přitom nepatřit do některé takové skupiny. Razantní růst prvotní 
církve se dá vysvětlit jedině tím, že měla mnoho malých buněk, které přijímaly nově 
obrácené a staraly se o jejich duchovní blaho. Toto společenství bylo nepostradatelným 
znakem novozákonní církve. To je zřetelné obzvlášť díky takzvaným textům o vzájemnosti 
v Novém zákoně, např.: 

 „Aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly 
stejnou péči.“ (1. Kor 12:25) 

 „Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.“ (1. Tes 5:11) 

 „Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte.“ (1. Pt 4:10) 

 „Neste břemena jedni druhých.“ (Gal 6:2) 

 „Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Žid 10:24) 

 „Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou.“ 
(1. Jan 1:7) 

 „To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé.“ (1. Jan 3:11) 

 „Milujme jedni druhé, milovaní.“ (1. Jan 4:7) 

Tyto výroky se dají chápat a uplatňovat pouze v kontextu skutečných, hlubokých vztahů. 
Toto pevné společenství bylo jednou z největších sil! Dalo se snadno praktikovat, 
protože věřící se nescházeli v církevních prostorách, ale v soukromých domech (Sk 2:42-47; 
5:42; 12:12; 20:8.20). 

Tyto malé skupiny, respektive domácí sbory, měly mnohé výhody: 

 První křesťané žili v úzkém společenství, které snadno umožňovalo stále zvát přátele. 

 Živé křesťanské společenství bylo prostředím, ve kterém jejich přátelé zažívali 
autentickou víru. Vedle biblického poselství bylo toto společenství nejsilnějším 
argumentem pro víru v Krista. 

 Společenství pomáhalo věřícím společně růst ve víře a vyučovat se, jak předávat víru 
dál. 

 Každý se mohl zapojit svými dary a schopnostmi. 

 Věřící se znali tak dobře, že si mohli vzájemně pomáhat a podporovat se. 

 Mnohé skupinky, respektive domácí sbory snadno umožňovaly přijímat nové věřící. 

 Když byl domácí sbor příliš velký, jednoduše se rozdělil. K tomu byli zapotřebí stále 
noví vedoucí, kteří byli vyučeni ve skupinkách. 

 V dobách pronásledování byla církev velmi flexibilní. Když nebylo možné setkávat se 
jako sbor na jednom místě, setkávali se křesťané v jiných domech. 

Sbor bez hlubokých vztahů přestane být sborem v biblickém slova smyslu. Každý z nás 
potřebuje společenství, aby mohl růst ve víře. Bůh nechce, abychom si vybojovávali cestu 
do nebe jako osamělí bojovníci. Nejsme zachráněni díky našemu členství v určitém sboru. 



Kdo se pokouší dosáhnout cíle bez společenství s ostatními učedníky, pokouší se o něco 
velmi těžkého, ba skoro nemožného. 

  



Impulz učednictví #8  

Mnozí by byli rádi misijně aktivní, ohlížejí se však zpět na své negativní zkušenosti v misii. 
Pomáhali při evangelizacích, kterých se zúčastnila navzdory vysokým výdajům pouze hrstka 
lidí a ještě méně jich bylo pokřtěných. Nebo se někdy pokusili mluvit o své víře, ale nikdo 
o tom nechtěl nic slyšet. Strach z opětovného prožití této frustrace je drží zpátky a brání jim 
v získávání lidí pro Ježíše. Následkem je, že pouze několik málo členů církve je misijně 
aktivních.  

Realita v prvotní církvi vypadala úplně jinak. Tehdy bylo přirozenou a běžnou záležitostí, 
že věřící přiváděli druhé k Ježíši. A to úžasně jednoduchým způsobem, který se dá 
praktikovat i dnes a může radikálně změnit naši situaci. Je to cesta: 

 na které se může každý zapojit, nehledě na to, kolik má zkušeností, 

 která lidem usnadňuje poznávat Ježíše, 

 skrze kterou vznikají mnohá přátelství mezi členy církve a hosty, 

 skrze kterou přátelé a členové církve rostou ve víře, 

 skrze kterou jsou členové církve efektivně vzděláváni pro službu a hned praktikují to, 
co se naučili, 

 která není drahá a nevede k naprostému vyčerpání, 

 na které není misie pouze řadou akcí nebo misijní aktivitou, ale děje se v běžném dni, 

 která se dá snadno praktikovat a přináší uspokojení. 

To vše je možné skrze komplexní skupinky, které následují příkladu raných křesťanů. Ellen 
Whiteová, která toužila, aby lidé poznali Ježíše, napsala o nutnosti skupinek následující: 

„Proč se věřící opravdověji nezajímají o ty, kteří nepoznali Krista? Proč se dva neb tři nesejdou 
a neprosí Pána o spasení některého jednotlivce, a pak o další? V našich sborech by měly být zřízeny 
skupiny připravené ke službě, různí jednotlivci by se měli pracovně spojit jako rybáři lidí. Měli by 
se usilovat vyvádět duše z porušenosti světa a přivést je ke spásné čistotě Kristovy lásky. Vytváření 
malých skupin jako základ křesťanského úsilí mi předložil Ten, který se nemůže mýlit. Jestliže 
v některém sboru je veliký počet členů, ti by měli vytvořit malé skupinky, které by pracovaly nejen 
pro členy církve, nýbrž i pro nevěřící. Jestliže na jednom místě jsou pouze dva nebo tři, kteří znají 
pravdu, měli by vytvořit skupinu pracovníků. Jejich společné pojivo by nemělo povolit, měli by se 
v lásce a jednotě semknout, povzbuzovat a za strážné pomoci jedni druhých by každý získal odvahu 
a sílu. Měli by projevit Kristovu shovívavost, trpělivost, nemluvit unáhlené slovo. Použít dar řeči 
k vybudování jeden druhého v nejsvatější víře. Měli by pracovat v Kristově lásce pro ty, kteří jsou 
mimo stáda, zapomínaje na sebe při svém úsilí pomáhat jiným. Když tak pracují a modlí se v Kristově 
jménu, jejich počet se rozhojní. Neboť Spasitel řekl: ‚Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou 
věc, za kterouž by prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.‘ “ (Mt 18:19) (7T 21.4) 

 

Potřebujeme různé druhy skupinek: 

 Skupinky učednictví jsou skupinky, ve kterých jsou členové církve posilněni ve víře 
a vyučováni k tomu, aby získávali lidi pro Ježíše a vedli skupinky. 

 Caregroups jsou misijní domácí skupinky, které jsou stále otevřené novým hostům. 
Biblické studium je praktické a ze života. Většinou začínají společným jídlem. 



 Biblické hodiny jsou skupinky, ve kterých se systematicky studuje biblické učení. 
Cílem je připravit lidi na křest. 

 Modlitební skupinky jsou skupinky, na kterých se členové církve scházejí hlavně 
za účelem modlitby. 

 Sloužící skupinky jsou týmy, které se scházejí, aby organizovaly určité služby, 
např. Kluby zdraví, Pathfinder, sociální projekty, diakonie, apod. 

 

Sbor, který má hodně takových skupinek, bude živým sborem, skrze který budou lidé 
nacházet cestu k Ježíši, porostou ve víře a stanou se spolupracovníky. 

  



Impulz učednictví #9  

Včera jsme přemýšleli nad tím, jak zásadní vliv mají skupinky na život sboru – jak pro naši 
práci uvnitř církve, tak také pro misii směrem ven. 

Skupinky mají mnohé výhody: 

 Snadno se řídí. 

 Je snadné pro ně vyučit lidi. 

 Každý může aktivně spolupůsobit a zapojit se svými dary. 

 Účastníci zažívají autentické společenství. 

 Jsou flexibilní. 

 Mají pouze nepatrné náklady. 

 Dají se snadno multiplikovat, když rostou. 

 Uschopňují členy sboru ke službě. 

 Sborový život se uskutečňuje v běžném dni. 

Co se konkrétně děje ve skupinkách? Když čteš Skutky 2:41-47, nacházíš zde čtyři části 
skupinek. 

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. 
Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny 
naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící byli 
pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo 
potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo 
s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán pak denně 
přidával k jejich společenství další zachráněné." 

V tomto biblickém úryvku skupinky prožívaly společenství, biblické studium, misii 
a modlitbu: 

 Společenství: Setkávali se v domech, společně jedli a starali se o sebe navzájem. 

 Biblické studium: Studovali společně učení apoštolů, tedy poselství proroků 
a evangelium. 

 Misie: Pomáhali lidem a zvěstovali jim evangelium. A zažívali, jak Bůh přidával lidi 
do církve. 

 Modlitba: Neustále setrvávali v modlitbě. 

 

 

 

 

 

 



To jsou čtyři části komplexních skupinek. Podle druhu skupinky jsou tyto čtyři části různě 
obšírné, ale měly by být zahrnuty v každé skupince. 

  



Impulz učednictví #10  

Dnes bych vám rád představil velmi jednoduchý, ale zároveň velmi efektivní způsob, 
jak číst s přáteli Bibli. Nejlepší možnost, jak ji s přáteli číst, spočívá v tom, že jim pomáháme 
osobně objevovat to, co Bible říká, místo abychom jim vše vysvětlovali. Důležité je, 
že v centru stojí Bible, ne učitel. Vedoucí má za úkol podporovat toto společné objevování. 
Tato metoda se v angličtině nazývá Discovery Bible Study, což můžeme volně přeložit jako 
Objevování Bible při studiu. Tuto metodu můžeme použít všude tam, kde se studuje Bible: 
ve Skupinkách učednictví, v Caregroups, v Biblických skupinkách, ve Skupinkách sobotní 
školy, při rodinné pobožnosti. Takto tato metoda funguje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tato metoda nejlépe funguje v malých skupinkách. Účastníci se učí spolu a od sebe 
navzájem. 

2. Vedoucí má za úkol dbát na to, aby zůstalo zaměření na Bibli a aby rozhovor neodbočil 
k diskuzím ohledně názorů a vedlejších záležitostí. Jde o to, abychom společně důkladně 
prozkoumali biblický text a objevili odpovědi v textu. Tento způsob studia Bible vede 
přímo do Božího slova. V centru stojí Bible, nikoli učitel se svými teologickými znalostmi. 

3. Místo přednášky pokládá vedoucí vhodné otázky na biblický text, které pomáhají objevit, 
co biblický text říká. Místo monologu probíhá společné objevování. Existuje několik 
otázek, které se dají položit skoro ke každému biblickému textu.  

4. Obzvlášť tehdy, když lidé začínají číst Bibli, je nejlepší s nimi společně studovat biblické 
příběhy. Protože v příbězích objevujeme, jak se lidé setkali s Bohem, jak s nimi Bůh jedná 
a jaký Bůh je. Čteme o vítězstvích a prohrách, které lidé prožili, a můžeme se s nimi 



identifikovat. Tyto příběhy ukazují víru v akci a popisují, jak se dá víra prakticky prožívat. 
Kromě toho odhalují kousek po kousku plán spasení a věčné evangelium. 

5. Nejde pouze o intelektuální porozumění, ale o aplikaci naučeného, protože Bible nás 
nechce pouze o Bohu informovat, ale chce změnit náš život, aby byl ve shodě s Boží 
dobrou vůlí pro náš život. 

6. Jsme vyzváni, abychom byli světlem pro Ježíše a poukázali na něj druhým lidem. Proto je 
důležité, abychom si navykli předávat dál to, co jsme se při našem biblickém studiu 
naučili a díky tomu také prožili s Bohem. Přemýšlej nad následujícím citátem: „Každé 
požehnání je dáno k tomu, abychom jej dali dál.” 

7. Pokud lidé otevírají Bibli pouze tehdy, když jsou spolu, porostou ve víře jen málo. Proto je 
důležité, abychom je naučili a povzbudili k tomu, aby Bibli studovali sami. Vyprávěj 
druhým o svém osobním čase ztišení a ukaž jim naprosto prakticky, jak mohou prožít svůj 
osobní čas ztišení. Dej jim plány čtení Bible jako „365 příběhů naděje” nebo „52 
biblických témat” od Misijní školy Josia (česká verze je v přípravě). Je také důležité dát 
lidem biblický text pro další biblickou hodinu již dopředu, aby se jím mohli před dalším 
setkáním zabývat. 

8. Mysli vždy na to, že cíl společného studia Bible nespočívá pouze v tom, aby lidé 
porozuměli tématům, ale aby se naučili studovat Bibli s druhými a vést skupinky. Cílem je 
multiplikace skupinek. Proto dej ostatním ve skupince možnost vést dané téma. To bude 
fungovat ale pouze tehdy, když bude tvá metoda biblická, praktická a jednoduchá. 

Tato metoda se dá snadno naučit a praktikovat. Jediní, pro které bude tato metoda náročná, 
jsou lidé, kteří hodně mluví se záměrem co nejlépe uplatnit své rozsáhlé vědomosti z Bible. 
To, co říkají, může být dobré a správné. Problém ale je, že druhým lidem berou možnost 
objevit to, co biblický text říká, a druzí si následně dokážou jen stěží představit vést biblický 
rozhovor. To samozřejmě neznamená, že vedoucí nesmí říct, co sám objevil 
v biblickém textu. On je také součástí skupiny a smí se stejně jako ostatní zapojit do diskuze. 
Důležité je pouze to, aby v rozhovoru nedominoval, ale dal prostor ostatním, aby mluvili 
o svých objevech. 

Ellen Whiteová nazvala tuto induktivní metodu společného studia Biblereadings. Podívej se, 
jak popisuje výhody této metody. 

„Plán biblických hodin má nebeský původ. Tento druh misie mohou praktikovat mnozí. Takto 

se mohou vychovat pracovníci, kteří budou neochvějnými Božími muži. Takto se už Boží slovo 

dostalo k tisícům a pracovníci přišli do styku s lidmi všech národů a jazyků. Písmo našlo cestu 

k rodinám a jeho svaté pravdy oslovily svědomí. Lidé jsou nabádáni, aby ve vlastním zájmu 

četli, zkoumali, posoudili a podle toho se mohli zodpovědně rozhodnout 

pro anebo proti nebeskému světlu. Bůh nedopustí, aby toto vzácné dílo, které se koná 

pro Něj, zůstalo bez odměny. Bude korunovat úspěchem každé skromné úsilí vynaložené 

v Jeho jménu.“ (Gospel Workers 192. {DC 177.1}) 

 

Zítra ti ukážu, jaké otázky můžeš položit ke skoro každému biblickému úryvku.  



Impulz učednictví #11  

Když čteme s přáteli Bibli, nejde tedy o to, abychom jim vše vysvětlili. Mnohem více jde 
o to jim pomoci, aby sami objevili to, co biblický text říká. Pomocí je, když si klademe dobré 
otázky. Tento způsob čtení Bible s druhými také ukazuje, že počítáme s tím, že Duch svatý 
bude aktivní a společně nás bude při studiu Božího Slova učit. Ježíš slíbil, že se to stane. Vždy 
znovu zdůrazňoval, že každý věřící, uschopněný Duchem svatým, má přímý přístup k Božímu 
slovu a může mu porozumět. 

„Také si nenechte říkat ,vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše.“ (Mat 23:10) 

„V prorocích je psáno (Iz 54:13): ‚Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou 
zakoušet pokoj a blahobyt.‘ Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně." (Jan 6:45) 

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu 
a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ (Jan 14:26) 

„Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě 
totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich 
viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“ (Jer 31:34) 

To samozřejmě neznamená, že nesmí být žádní učitelé, kteří pomáhají věřícím rozumět 
Božímu slovu. Koneckonců vyučování a zvěstování jsou duchovními dary (Ef 4:11; Řím 12:7). 
Ale učitel má za úkol pomoci věřícím, aby sami porozuměli Bibli s pomocí Ducha svatého. 
Nikdy nemá učitel v církvi dělat druhé na sobě závislými. Máme jeden druhému naslouchat 
a učit se od sebe vzájemně. Ale nakonec má být každý věřící zodpovědný a závislý přímo 
na Ježíši. 

Tato metoda objevování biblického textu pomocí dobrých otázek má mnohé výhody: 

 Co nedostaneme předloženo, ale sami objevíme, je pro nás mnohem hodnotnější. 

 Dobré otázky povzbuzují k aktivnímu objevování a zralému uvažování. Tím se stává 
učení efektivnějším a my si mnohem lépe uchováme to, co jsme se naučili. 

 Učíme se od sebe navzájem a společně - nejsme závislí na vysvětlení učitele. 

 Vzniká skutečný rozhovor, díky kterému můžeme našim přátelům mnohem lépe 
porozumět. Dokážeme lépe odhadnout, jak na tom jsou duchovně. 

 Přivádíme naše přátele do styku přímo s Božím slovem, a ne s naším názorem. Díky 
tomu působí Boží slovo mnohem silněji. 

 Tento způsob čtení Bible je tak jednoduchý, že si jej může každý v krátké době osvojit. 

 

 

 

 

 



Které otázky můžeme nyní položit k biblickým textům, abychom je opravdu důkladně 
studovali a neztratili se v podružných věcech? Jsou tři ohniska v Bibli, která odráží základní 
myšlenku Bible, a sice Bůh, lidé a vztah k Bohu: Bible popisuje, jaký Bůh je, jací jsou lidé 
a jak Bůh a lidé mohou vkročit do společného vztahu. 

 

 

 

 

 

 

Pokud se ptáš na tyto tři věci, pak ses dotkl jádra toho, co biblický text chce říci. Můžeš tedy 
položit následující otázky a případně je dále konkretizovat podle biblického úryvku: 

● Bůh/Ježíš: Co nám říká tento příběh (nebo tento biblický úryvek) o Bohu (příp. 

o Ježíši)? 

o Jaký je Bůh (příp. Ježíš) v tomto příběhu? 
o Jaké vlastnosti Boha (příp. Ježíše) jsou v tomto biblickém úryvku zřetelné? 
o Co nám říká tento biblický úryvek o Boží vůli? 
o Jak jedná Bůh (příp. Ježíš) v tomto příběhu s lidmi? 

● Lidé: Co říká příběh (nebo biblický úryvek) o lidech? 

o Co ukazuje tento biblický úryvek o lidské přirozenosti? 
o Jaké různé typy osobností nacházíme v tomto příběhu? 
o Co se dovídáme o různých lidech v tomto příběhu? 
o V čem jsou nám lidé v tomto příběhu dobrým vzorem? V čem ne? 

● Život s Bohem: Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

o Co říká tento příběh o tom, jak můžeme přijít k Bohu? 
o Co říká tento příběh o tom, jak jsme zachráněni? 
o Co říká tento příběh o tom, jak získáváme odpuštění? 
o Co říká tento příběh o tom, jak můžeme růst ve víře? 
o Co říká tento příběh o tom, jak můžeme sloužit Bohu? 
o Co říká tento příběh o tom, jak máme vzájemně mezi sebou jednat? 
o Co říká tento příběh o tom, jak máme utvářet náš život s Bohem? 

● Další téma: Často existuje i další téma, které je v daném biblickém úryvku zmíněno, 

např. církev, misie, vedení, Ježíšův příchod, sobota, atd. Můžeš se tedy jednoduše 

zeptat: co říká tento biblický úryvek o...? 

 

Bůh 

? 

 

? 

Člověk 

? 

 

Vztah 
 

? 



Vyzkoušej to nyní sám na sobě! Přečti si následující příběh a napiš si do poznámkového bloku 
nebo na list papíru své odpovědi k těmto třem otázkám: 

o Co říká tento příběh o Ježíši? 
o Co říká tento příběh o lidech (v tomto případě o malomocném)? 
o Co říká tento příběh o životě s Bohem? 

Uzdravení malomocného 

„Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: ‚Kdybys jen chtěl, můžeš mě 
očistit!‘Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy:‚Já to chci. Buď čistý!‘ 
Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným 
varováním: ‚Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění 
dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně.‘On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat 
tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných 
místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.“ (Mar 1:40-45) 

  



Impulz učednictví #12  

Existují tedy tři otázky, které můžeš položit skoro ke každému biblickému textu: 

 Co říká tento biblický úryvek o Bohu? 

 Co říká tento biblický úryvek o lidech? 

 Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

Pokud objevíš v biblickém textu ještě další téma, můžeš se jednoduše zeptat: 

 Co říká tento biblický úryvek o ... ? 

Přirozeně existují i další otázky, které můžeš položit k prozkoumání biblického textu. Ale již 
s těmito otázkami se dostaneš velmi daleko. A právě protože je to tak jednoduché, budou 
i ostatní povzbuzeni k vedení biblického rozhovoru. 

 

Praktická aplikace 

Poté, co jste biblický úryvek tímto způsobem prozkoumali, je důležité hledat v textu osobní 
aplikaci. Uvědom si, že Bůh chce při každém biblickém studiu v našem životě něco změnit. 
Bible říká na mnoha místech, že nemáme Boží slovo pouze slyšet, ale také jej aplikovat, 
např.: 

„Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil 
svůj dům na skále.“ (Mat 7:24) 

„Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: 
někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou.“ (Mat 13:23) 

„Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.“ (Řím 2:13) 

„Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!“ (Jak 1:22) 

Osobní aplikace je naprosto nutná k tomu, abychom nebyli pouze intelektuálně obohaceni, 
ale také proměněni v našem životě. Jednat na základě Božího slova je jediná cesta, jak 
s Bohem můžeme získávat zkušenosti. Ale je to také záruka toho, že budeme zažívat 
s Bohem zkušenosti v běžném dni. Proto si udělej po studiu biblického textu dostatek času 
k zamyšlení nad osobní aplikací. Ptej se: 

 Co se stalo pro tebe osobně důležitým? Jak bys to chtěl aplikovat do svého života? 

 

 

 

 



Předávat dál požehnání 

Každé požehnání je dáno k tomu, abychom jej dali dál. Proto je důležité, abychom mluvili 
s druhými o tom, co nám Bůh ve svém Slově dal si uvědomit. Můžeme to sdílet s členy 
rodiny, kamarády, spolužáky nebo kolegy z práce. Může to být někdo z církve nebo mimo 
církev. Důležité je, abychom si navykli předávat druhým to, co jsme obdrželi. Proto je 
poslední otázka k našemu studiu: 

 Komu můžeme vyprávět o tom, co jsme objevili? 

Zde je tedy shrnutý průběh biblického studia: 

 Modlete se o Boží požehnání pro biblické studium. 

 Čtěte společně biblický úryvek. 

 Popros někoho, aby převyprávěl příběh volně svými slovy. 

 Někdy je dobré přečíst si biblický úryvek ještě jednou. 

 Objevujte (studujte) společně biblický úryvek: 
o Co nám říká tento příběh (příp. tento biblický úryvek) o Bohu? 
o Co nám říká tento příběh (příp. tento biblický úryvek) o lidech? 
o Co nám říká tento příběh o tom, jak můžeme žít s Bohem? 
o Popř. co nám říká tento příběh (či tento biblický úryvek) o ... (odpovídající téma)? 

 Jak můžeme v našem životě aplikovat a řídit se tím, co jsme se naučili? 

 Komu můžeme vyprávět o tom, co jsme objevili? 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Přečti si nejdříve sám příběh o Petrovi, jak spustil sítě (Luk 5:1-11). 

„Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží 
slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, 
která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom 
se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: ‚Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte 
sítě k lovu.‘ ‚Mistře,‘ řekl mu na to Šimon, ‚dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když 
to říkáš ty, spustím sítě.‘ Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly 
trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připluli, 
naplnili obě lodi, až se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. 
‚Odejdi ode mě, Pane!‘ zvolal. ‚Jsem jen hříšný člověk!‘ Spolu s ostatními byl totiž přemožen 
úžasem nad tím úlovkem ryb; Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. 
Ježíš ale Šimonovi řekl: ‚Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi.‘ Jakmile s loděmi přirazili 
ke břehu, všechno opustili a šli za ním.“ 

Použij otázky k prostudování tohoto příběhu. Poté si najdi někoho, s kým můžeš společně 
tento příběh pomocí uvedených otázek prostudovat. Může to být například i při rodinné 
pobožnosti. Nebo se s někým setkej. Nebo někomu zavolej. Jednoduše to zkus! 

  



Impulz učednictví #13  

Naučil ses nyní s pomocí jednoduchých otázek číst s druhými Bibli. Tuto metodu můžeš 
aplikovat všude tam, kde s druhými čteš Bibli, např.: 

 při rodinné pobožnosti, 

 ve skupince  „Caregroup“ (v domácím kruhu), 

 ve skupince učednictví, 

 v sobotní škole, 

 při biblických hodinách. 

Pro zdařilý biblický rozhovor je také důležitý způsob, jakým rozhovor vedeš. Zde je několik 
důležitých tipů: 

 Nejlépe budeš schopen vést společné studium Bible, pokud biblický úryvek nejdříve 
oslovil tebe osobně. Proto studuj biblický úryvek nejdříve sám pro sebe a připrav se 
tím na společné studium Bible! 

 Připrav se i v modlitbě na společné studium Bible. Uvědom si, že opravdovým 
učitelem je Duch svatý. Pros Boha o vedení Duchem svatým při vašem studiu Bible. 
Potom tě bude moci nejlépe použít. 

 Začněte studium Bible krátkou modlitbou. Děkujte Bohu za to, že bude mluvit skrze 
své Slovo, a proste Ho, aby vám pomohl porozumět Jeho poselství. 

 Často je nápomocné nejdříve krátce (!) objasnit kontext biblického úryvku, zvláště 
tehdy, když lidé ještě neznají Bibli příliš dobře. 

 Otevírejte v každém případě společně Bibli! Čtěte popořadě každý část textu. Tím 
vtáhneš do děje všechny, i ty, kteří jinak mluví zřídka. 

 Dbej na to, aby zůstalo vaše zaměření na biblickém úryvku a rozhovor se nestočil 
jiným směrem. Pokud se to přesto stane, obrať pozornost zpět k biblickému textu. 

 Věnuj účastníkům svou plnou pozornost a aktivně jim naslouchej. Nemysli hned 
na to, co bys chtěl říci jako další. 

 K aktivnímu naslouchání také patří reagovat na odpovědi účastníků. Můžeš se 
popřípadě doptat nebo jejich odpověď krátce shrnout a přátelsky jim za to 
poděkovat. Tento způsob projevení respektu vůči jejich příspěvkům je velmi důležitý! 

 Obecně je velmi důležité, abys s odpověďmi účastníků zacházel s respektem 
a nedopustil, aby někdo měl pocit, že odpověděl nevhodně. Když budeš na jednu 
myšlenku reagovat slovy „Super myšlenka! Díky moc!“ a na jinou „OK. Děkuji.“, získají 
někteří lidé dojem, že jejich odpovědi nejsou vítány. 

 Pokud se stane, že určitá odpověď opravdu nebude odpovídat tomu, co biblický text 
říká, můžeš nechat text ještě jednou přečíst a přátelsky napomoci k objevení 
odpovědi v textu. 

 Někdy, když uvidíš, že biblický text obsahuje ještě více odpovědí k otázkám o Bohu, 
lidech a životě s Bohem, můžeš jednoduše položit otázku „Co dál?“, např. „Co 
se můžete o Bohu dále dozvědět?“ 

 Pokud jsou lidé nejdříve tiše a neodpovídají, neznamená to, že neuvažují. Musíš toto 
ticho vydržet a svou otázku případně ještě jednou položit. 

 Buď osobní a vyprávěj zkušenosti ze svého života, které se hodí k biblickému textu. 
Mluv také o vlastních výzvách. Tato otevřenost povzbudí druhé, aby se také otevřeli. 



 Mysli stále na to, že tvým úkolem je podporování společného zkoumání biblického 
textu, a ne to, abys na všechno sám odpověděl. Chraň se před tím, abys sám příliš 
mnoho mluvil, i když o biblickém textu víš mnohem více. 

 Měj před očima stále cíl povzbudit druhé, aby sami vedli biblický rozhovor pomocí 
jednoduchých otázek. To se může ale dít pouze tehdy, když sám tyto jednoduché 
otázky používáš a příliš mnoho nemluvíš. 

 Rezervuj si vždy posledních 5 – 10 minut biblického studia pro dotaz ohledně osobní 
aplikace. Pouze takto se může vaše společné čtení Bible stát život měnící zkušeností. 

 Povzbuzuj členy skupinky, aby druhým vyprávěli o tom, co pro ně bylo při studiu 
přínosem. 

 Povzbuzuj je také k osobnímu čtení Bible. Dej jim biblický úryvek k dalšímu setkání 
a popros je, aby si ho předem přečetli. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Přečti si příběh o uzdravení v sobotu z Marka 3:1-6! 

„Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví 
v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: ‚Postav se 
doprostřed.‘ Potom se jich zeptal: ‚Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, 
nebo zničit?‘ Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, 
a řekl tomu muži: ‚Natáhni ruku.‘ A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned 
odešli radit s herodiány, jak by ho zničili.“ 

Přemýšlej o následujících otázkách: 

 Co nám říká tento příběh o Ježíši? 

 Co nám říká tento příběh o lidech? (v tomto případě o člověku s ochrnutou rukou 
a o farizeích)? 

 Co nám říká tento příběh o praktickém životě s Bohem? 

 Co nám říká tento příběh o sobotě? 

 Co můžeš ve svém životě aplikovat z toho, co ses naučil? 

 Komu můžeš vyprávět o tom, co ses naučil? 

Najdi si zase někoho, s kým můžeš tento příběh pomocí uvedených otázek společně 
studovat. 

  



Impulz učednictví #14  

Síla, kterou můžeš zakusit při společném studiu Bible s druhými, souvisí přímo s tvým 
osobním ztišením. Teprve když tě Boží Slovo oslovilo osobně, můžeš nadšeně a strhujícím 
způsobem o tom vyprávět druhým. Kromě toho můžeš druhým vštípit denní studium Božího 
Slova a modlitbu pouze tehdy, pokud to sám také děláš. 

Potřebujeme čas setkávání se s Bohem, abychom Jej zakusili a mohli růst ve víře. Nestačí 
nám pouze letmé setkání s Bohem, ale skutečný kvalitní a pravidelný čas. Při tom nejde 
o splnění povinnosti, ale o pěstování vztahu. Pro Ježíše bylo největší radostí trávit čas 
s Bohem. Ellen Whiteová to velmi hezky vyjádřila: 

„Studoval Boží slovo a chvíle největšího štěstí prožíval tehdy, když se mohl z prostředí, 
kde pracoval, odebrat do polí, rozjímat v tichých údolích či rozmlouvat s Bohem na horském 
úbočí nebo mezi stromy v lese. Často ho bylo možno brzy ráno spatřit na nějakém odlehlém 
místě, jak přemýšlí, hloubá v Písmu nebo se modlí.“ {ZNP 23.5} 

 

Jak se může podařit ztišení se s Bohem? 

Následující tipy ti mají pomoci to zažít: 

 Učiň jasné rozhodnutí udělat ze ztišení s Bohem tvou top prioritu. 

 Vyber si dobrý čas pro své osobní ztišení. Čas ráno, než tě zaměstnají denní 
povinnosti, je k tomu obzvlášť vhodný. 

 Jdi brzy spát. Pouze pokud tak budeš činit pravidelně, budeš mít dlouhodobě sílu 
pravidelně brzy vstávat, aby ses setkával s Bohem. Než půjdeš spát, domluv se 
s Bohem na dalším ránu. Pros Ho, aby ti ráno tento čas připomněl, abys opravdu 
vstal. 

 Najdi si místo, na kterém můžeš být s Bohem sám. Ježíš mluví v Kázání na hoře 
o pokojíku, ve kterém se s námi náš nebeský Otec chce setkat. Ježíš chodíval 
na osamělé místo v přírodě. Ať už je to kdekoli, je dobré, abys tam nebyl rušen 
a mohl se plně soustředit na Boha. 

 Udělej si při svém zamyšlení čas děkovat Bohu, číst Jeho Slovo, přemýšlet o sobě 
a Bohu a předkládat Mu své prosby. 

 Měj plán pro svá zamyšlení! Pokud se pokaždé rozhodneš nahodile, co budeš číst, 
nikdy se neponoříš hluboko do poselství Bible. Rozhodni se proto pro biblický studijní 
plán. Můžeš si například předsevzít, že přečteš celou Bibli nebo Nový zákon za jeden 
rok. Můžeš také využít aplikaci YouVersion Bible, která nabízí velké množství 
biblických plánů k nejrůznějším tématům. Geniální způsob, jak číst Bibli, je také číst 
biblické příběhy společně se sérií Velké drama od Ellen Whiteové (vřele doporučuji 
aplikaci EGW Writings do mobilních zařízení). 

 Veď si deník se zamyšleními, ve kterém si uchováš své myšlenky z biblického studia 
a své modlitební prosby.  

 Označ biblické texty, které jsou pro tebe obzvlášť důležité, barvami a symboly. 

https://www.youtube.com/watch?v=STe73MYf_kI


 Nevzdávej se! Budou dny, kdy nezvládneš udělat si osobní ztišení. Bůh vidí do srdce 
a nevede v nebi žádný seznam o tom, jak často sis udělal osobní zamyšlení. Pokud to 
někdy nevyjde, udělej to následující den lépe. 

 Nenech se řídit svou chutí nebo nechutí. Můžou být dny, kdy se na zamyšlení vůbec 
nebudeš cítit. Nenech se tím zmást. Udělej si přesto čas. Mysli na to: Bůh se těší 
na tento čas s tebou! 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Přečti si příběh o uzdravení ochrnutého z Marka 2:1-12! 

„Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se 
takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli 
k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli 
střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš 
uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: ‚Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.‘ Byli tu ale někteří 
ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: ‚Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může 
odpouštět hříchy než samotný Bůh?‘ Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal 
se jich: ‚Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: Tvé hříchy jsou odpuštěny, 
anebo: Vstaň, vezmi si lehátko a choď? Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc 
odpouštět hříchy‘ – tehdy pověděl ochrnutému – ‚říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.‘ 
On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: 
‚Nic takového jsme nikdy neviděli!‘ “ 

Přemýšlej nad následujícími otázkami: 

 Co říká tento příběh o Ježíši? 

 Co říká tento příběh o lidech (v tomto případě o ochrnutém, o čtyřech přátelích, 
o zástupu lidí a o farizeích)? 

 Co říká tento příběh o životě s Bohem? 

 Co tě osobně oslovilo? V čem bys chtěl, aby to ovlivnilo tvůj život? 

 Komu můžeš vyprávět o tom, co ses naučil? 

Najdi si někoho, s kým můžeš tento příběh na základě uvedených otázek společně 
prostudovat. 

  



Impulz učednictví #15  

Ode dneška bych vám rád představil koncept skupinek učednictví, ve kterých se můžete 
prakticky naučit a zažít, co jsme se doteď o učednictví učili. 

Uvědom si ještě jednou, jakou metodu používal Ježíš: 

 Pomáhal učedníkům mít úzký vztah s Bohem. 

 Učil je bezvýhradně důvěřovat Božímu Slovu. 

 Povolával je, aby vše opustili a z lásky Ho poslouchali. 

 Dal jim jasně najevo, že jejich povolání bylo naplněním biblického proroctví. 

 Shromáždil své učedníky do malé skupiny. 

 Učil je se modlit a udělat z modlitby základ své služby. 

 Uzdravoval a kázal. 

 Chtěl vždy zachránit ztracené a vyučit zachráněné. Při tom mnohé vyučil, 
ale soustředil se poté na několik z nich. 

Tento Ježíšův postup jsme poznali jako principy učednictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinky učednictví jsou cesta, jak vyučit členy církve žít podle těchto principů. Při tom jsou 
skupinky učednictví vždy zaměřeny na multiplikaci. Jde o to, vyučit Ježíšovy učedníky, 
aby dělali učedníky z dalších lidí a ty naučit, aby dělali to stejné s dalšími. 

Uvědom si, že multiplikace byla od začátku Boží plán. Bůh vložil princip multiplikace 
do všeho živého, co na naší zemi stvořil. Stvořil rostliny, které nesou semena, a řekl zvířatům: 
„Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (1. Moj 1:11.12.22) Člověka stvořil podle svého obrazu 
(1. Moj 1:26.27), požehnal jim a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem!“ (1. Moj 1:28). 



Skrze Boží požehnání měli rozšířit Boží obraz multiplikací po celé zemi. Tento Boží plán byl 
kvůli pádu do hříchu zmařen. 

Při povolání Abrahama Bůh znovu navazuje na tento plán. Abraham je jako druhý Adam. 
„Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. 
Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou 
požehnání v tobě.“ (1. Moj 12:2.3) Jeho potomci měli být početní jako hvězdy na nebi 
(1. Moj 15:5). Slíbil Abrahamovi: „Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím.“ 
(1. Moj 17:2) A dále: „Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě – jako hvězdy 
na nebi a jako písek na břehu moře.“ Vidíš zde vzor, který nacházíme již při stvoření? 

 

Boží požehnání vede k multiplikaci! 

Naplnění tohoto zaslíbení se děje skrze Ježíše Krista. Skrze víru v Něj jsme my všichni 
Abrahamovy děti a tím i součást naplnění tohoto zaslíbení (Gal 3:26). Ježíš sám vložil princip 
multiplikace do příkazu k misii. Nacházíme Boží požehnání („A budu s vámi ...“) ve výzvě 
k multiplikaci („Učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal.“). Slovo „vše“ v sobě zahrnuje 
tento příkaz k misii, nebo lépe řečeno příkaz k učednictví. První křesťané nesli víru v Ježíše 
Krista do celého světa. A to se nestalo tím, že se apoštolové namáhali a zbytek církve jim 
aplaudoval. Toto razantní rozšíření se dá vysvětlit jedině skrze multiplikaci učedníků. A když 
čteme, že evangelium bude před Ježíšovým příchodem zvěstováno po celém světě 
(Mat 24:14; Zj 14:6.7), pak můžeme s jistotou vědět, že se tak stane jedině díky multiplikaci 
učedníků. Neexistuje žádný plán B! Když Bůh žehná nám, našim skupinkám a sborům, 
pak nám říká jako Abrahamovi: „Chci ti požehnat. Buď požehnáním.“ Nikdy nejsme konečnou 
stanicí pro Boží požehnání. Nezapomeň: Každé Boží požehnání je dáno k tomu, abychom jej 
dali dál! 

Když tedy mluvíme o skupinkách, jako jsou skupinky učednictví, Caregroups, biblické hodiny, 
modlitební skupinky nebo skupinky služby, musíme si uvědomit, že Boží příkaz je zaměřen 
na multiplikaci. Učednictví má vždy na mysli multiplikaci učedníků, skupinek a sborů. 

Aby to bylo jasné, chci ti ještě jednou objasnit různé druhy skupinek: 

 Skupinky učednictví jsou skupinky, ve kterých se členové církve posilují a jsou 
vyučováni k tomu, aby získávali lidi pro Ježíše a vzdělávali je v učednictví tak, aby to 
stejné dělali s druhými. 

 Caregroups jsou domácí misijní skupinky, které jsou vždy otevřené pro nové hosty. 
Biblické studium je praktické a živé. Většinou začínají společným jídlem. 

 Biblické hodiny jsou skupinky, ve kterých se systematicky studuje biblické učení. 
Cílem je připravit lidi ke křtu. 

 Modlitební skupinky jsou skupinky, ve kterých se členové sboru setkávají hlavně 
za účelem modlitby. 

 Skupinky služby jsou týmy, které se scházejí, aby zorganizovali určité služebnosti, 
např. Kluby zdraví, Pathfinder, sociální projekty, diakonie, apod. 

Ve skupinkách učednictví jsou členové církve vyučováni vést a multiplikovat všechny ostatní 
druhy skupinek. Skupinky učednictví jsou takříkajíc porodní stanice pro mnohé nové 



skupinky, skrze které jsou lidé získáváni pro Krista a stávají se z nich učedníci. Soustředí 
se nejdříve na vyučení členů církve, aby později mohlo najít cestu k Ježíši o to více lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následujících Impulzech učednictví se budeš přesně učit, jak můžeš vybudovat vlastní 
skupinku učednictví, skrze kterou vznikají nové skupinky. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Prosím, přečti verše z Efezským 4:11-16. 

„To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – pro přípravu 
svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli 
k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. 
Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, 
lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce 
a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí 
všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.“ 

Přemýšlej nad následujícími otázkami: 

 Co říká tento biblický úryvek o Ježíši? 

 Co říká tento biblický úryvek o lidech? 

 Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

 Co říká tento biblický úryvek o vyučení členů církve? 

 Co tě osobně oslovilo? Jak bys chtěl, aby to ovlivnilo tvůj život? 

 Komu můžeš vyprávět o tom, co ses naučil? 

Najdi si někoho, s kým můžeš pomocí uvedených otázek prostudovat tento biblický úryvek.  

Skupinky 
učednictví 

Caregroups 

Modlitební 
skupinky 

Skupinky 
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Biblické 
hodiny 



Impulz učednictví #16  

Skupinky učednictví jsou tedy skupinky, skládající se z členů církve, kteří se scházejí 
na určitou dobu, s výslovným cílem být posíleni ve víře a vyučeni pro misii. Cílem je, 
aby se misie pro účastníky stala životním stylem, který radostně a přirozeně prožívají. 
Při tom se také učí číst s lidmi Bibli a vést skupinky. 

Stejně jako i všechny ostatní skupinky, také skupinky učednictví fungují na principu čtyř částí: 
společenství, biblické studium, misie a modlitba. 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství 

Učednictví se děje vždy ve společenství s dalšími učedníky. Toto společenství ve skupince 
učednictví znamená být tu jeden pro druhého, učit se společně a společně také růst. 
Když se sejdeme, mluvíme o tom, za co jsme vděční a co aktuálně prožíváme. 

Biblické studium 

K růstu v učednictví je zapotřebí intenzivního zabývání se Božím Slovem. Proto 
si na skupinkách učednictví vyhradíme dost času na důkladné studium Bible. Při tom je velmi 
důležité, aby se účastníci dopředu podrobně danými biblickými texty zabývali a přišli 
na setkání skupinky učednictví připraveni. Myšlenka v pozadí je jednoduchá: Pokud se člověk 
zabývá určitým biblickým textem sám, hodně získá. Velmi přínosné je i společné čtení 
biblického textu. Ale když se uskuteční obojí, tedy osobní příprava a závěrem společné 
studium Bible, pak to vede k neuvěřitelně hlubokému biblickému studiu, při kterém zažijeme 
sílu Božího Slova. 

 

 

 

 



Účastníci nestudují žádnou lekci o Božím Slově, ale přímo Boží Slovo samotné. Každé téma 
se skládá hlavního biblického úryvku, několika doplňujících biblických veršů, které prohlubují 
dané téma, dále z verše k zapamatování a z kapitoly z knih Ellen Whiteové k dalšímu studiu, 
které souvisí s biblickým úryvkem. 

 

Téma Biblický oddíl Doplňující biblické texty Verš k zapamatování Další studium 

Misijní výzva Matouš 28:16-20 

Každý je povolaný 

o Matouš 4:18-20 

o Marek 16:15.16 

o Lukáš 24:45-49 

o Skutky ap. 1:8 

o 2. Korintským 5:19-21 

Matouš 4:19 Touha věků 86 

 

Pro osobní přípravu používají účastníci poznámkový sešit, ve kterém si poznamenávají, 
co objevili. Celé to funguje takto: 

Na přípravu budeš potřebovat následující pomůcky: 

 sešit na poznámky v A4-formátu (čtverečkovaný, pevná vazba) 

 pravítko (30 cm délky) 

 propiska, zvýrazňovače 

 tužka 

 ořezávátko 

 guma 

 kartičky o velikosti A8 (na učení se veršů zpaměti) 

 obal na kartičky 

  



Uzpůsob si sešit následovně: 
 

 Nech první tři strany prázdné pro vytvoření obsahu. Do tří sloupců zapiš nadpis 
biblického úryvku, údaj o verších a číslo strany. Ověřilo se vytvořit dva široké 
sloupečky pro nadpis a údaj o verších a jeden úzký sloupeček pro číslo strany. Očísluj 
si stránky. 

 Na jedno téma potřebuješ dvě strany vedle sebe, které si popíšeš následovně: 

 

 

Nadpis – téma 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

postřehy 

názory 

paralelní texty 

otázky 

 

Biblické místo 

 

 

 

 

 

 

Biblický text 
slovo od slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

postřehy 

názory 

paralelní texty 

otázky 

 

Bůh? 

 

Lidé? 

 

Život s Bohem? 

 

 

Doplňující biblické 
texty 

 

Osobní názory 

Aplikace 

 

Úkoly: 

1. Podrobně si pročti biblický úryvek, nejlépe v různých překladech. 

2. Opiš biblický úryvek slovo od slova! Napiš ho doprostřed levé strany, abys měl po obou 
stranách dostatek místa na poznámky. Piš na každý řádek, aby se celý úryvek vlezl 



na stránku. Piš si vždy i malým písmem čísla k jednotlivým veršům. Je to pomůcka 
při orientaci v textu. Opsání úryvku samozřejmě vyžaduje čas, ale tento čas je dobře 
investovaný. Protože při opisování biblického textu se toho hodně děje - biblický úryvek 
čteme několikrát, pomalu a důkladně a můžeme tak lépe pochopit, o čem text hovoří. 

3. Poznamenej si své postřehy, pohledy apod. a pokládej otázky týkající se textu. Použij 
k tomu okraje levé strany kolem biblického úryvku. Zapiš si, co tě napadlo a co jsi z textu 
pochopil. Pokud tě napadají paralelní místa k textu, také si je poznač. Pokládej otázky 
týkající se textu. Otázky nám pomáhají hlouběji proniknout do textu. Můžou to být 
i otázky, na které jsi ještě nenalezl odpověď. Pokud biblický text nezaplní celou stranu, 
můžeš zbývající místo také použít na další poznámky. Označ si při studiu biblický úryvek 
barvami a symboly. Označ si klíčová slova. Poznámky si piš nejlépe tužkou. 

4. Napiš si, co biblický úryvek říká o Bohu, člověku, o životě s Bohem, případně 
o dalším tématu. Použij k tomu další čtyři pole na pravé straně sešitu. 

 Bůh: např. Jaký je Bůh v tomto příběhu? Jaká je Jeho vůle? Jak jedná s lidmi? Co je 
pro Boha důležité? 

 Lidé: např. V jakém stavu se nacházejí lidé? Jaký mají charakter? Čím se zabývají? Kde 
jsou lidé dobrým vzorem? Kde ne? 

 Život s Bohem: např. Jak můžeme najít cestu k Bohu a být zachráněni? Jak můžeme 
růst 
ve víře a žít pro Boha? Co chce Bůh pro náš život? 

 Další téma: Často existuje další téma, které je v biblickém úryvku zmíněno, 
např. církev, vůdcovství, Ježíšův příchod apod. Pokud tomu tak není, použij čtvrté 
políčko jednoduše pro další poznámky. 

5. Přečti si doplňující biblické verše. Napiš si, kde jsou verše zapsány, a napiš k nim krátké 
shrnutí, o čem verš pojednává. Můžeš si doplnit také vlastní verše k tématu. 

6. Napiš si verš k zapamatování na kartičku a nauč se jej zpaměti. Každý den si ho opakuj. 

7. Další studium: přečti si odpovídající kapitolu z knih Ellen Whiteové. Napiš si případně 
výroky, které tě zvlášť oslovily.  

8. Upevni si to, co ses osobně z tématu naučil, a jak to budeš aplikovat. Použij k tomu 
odpovídající políčko na pravé straně sešitu. Tato osobní aplikace může být poděkování 
Bohu, přijetí osobního poznání nebo zaslíbení, následování přikázání, respektování 
varování atd. 

9. Vyprávěj jiným, co jsi objevil. Člověk se nejlépe učí, když někomu vysvětlí, co se sám 
naučil. Proto někomu povyprávěj, co se stalo v daném tématu pro tebe důležitým. Může 
to být někdo z tvé rodiny, sboru nebo přátel. Důležité je, abys předal dál, co se tě osobně 
dotklo. Ideální by bylo, kdybys pokud možno co nejdříve založil sám vlastní učednickou 
skupinku a pomohl druhým prožít to, co sám ve skupince prožíváš (vychází se z toho, 
že toto studium je používáno jak pro osobní účely, tak pro sdílení se ve skupince). 

Tyto kroky jsou intenzivní cestou, jak se zaobírat Božím Slovem. Je doporučeno rozdělit 
osobní přípravu na více dní a popř. ji začlenit do osobního zamyšlení. Tímto způsobem budeš 



biblický text studovat intenzivněji, více se naučíš a lépe si zachováš to, co ses naučil. 
Požehnání, které díky tomu zažiješ, se nedá ničím zaplatit. Sežeň si poznámkový blok a pusť 
se do toho! 

 
Teď jsi na řadě ty! 

Prosím přečti si následující biblický úryvek z Lukáše 7:11-17 a napiš jej do poznámkového 
bloku (nebo na list papíru)! 

„Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků 
a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný 
syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu 
vdovu, byl k ní pohnut soucitem. ‚Neplač,‘ řekl jí. Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. 
Tehdy řekl: ‚Chlapče, říkám ti, vstaň!‘ a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho 
matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: ‚Povstal mezi námi veliký prorok! 
Bůh navštívil svůj lid!‘ A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí.“ 

 

Rozvrhni si svůj poznámkový blok, popř. list papíru tak, jak je popsáno výše. (Na pravé straně 
ti tentokrát stačí čtyři políčka pro následující otázky.) 

 Co říká tento biblický úryvek o Ježíši? 

 Co říká tento biblický úryvek o lidech? 

 Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

 Jak můžeš osobně aplikovat to, co jsi objevil? 

Najdi si zase někoho, s kým můžeš tento biblický úryvek pomocí uvedených otázek společně 
prostudovat. 

  



Impulz učednictví #17 

Růst v učednictví se může uskutečnit pouze při intenzivním zaobírání se Božím Slovem. Proto 
investujeme v tomto kurzu učednictví tolik času do důsledného biblického studia. Je důležité, 
abychom se zabývali přímo Biblí a nečetli ji pouze přes brýle jiných, předpřipravených lekcí. 
Chceme obdržet Boží odpovědi z první ruky, místo abychom přebírali pouze to, co nám druzí 
o tom vyprávějí. 

A co to přinese, když opisujeme biblický úryvek slovo od slova? Úplně jednoduše! 
Povšimneme si snáze každého detailu, místo abychom text pouze povrchně přelétli. Můžeš 
mnohem lépe vnímat, co biblický text říká a můžeš si to lépe zapamatovat. Než řekneš: „To 
je pro mě příliš zdlouhavé!“ nejdříve to vyzkoušej! Uvidíš, jaké požehnání se v tom skrývá! 

Je také pozoruhodné, že Bůh izraelskému králi přikázal napsat vlastnoručně Zákon 
do knihy: 

„Až dosedne na svůj královský trůn, ať si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto 
Zákona. Tu knihu ať má stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít 
Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla.“ 
(5. Moj 17:18-19) 

Opisování mělo králi pomoci brát Boží zákon vážně, lépe mu porozumět a důsledně se jím 
řídit. Tak se mělo Boží Slovo stát základem pro jeho vládní jednání. 

Tento kurz učednictví vychází z toho, že Bible nabízí pro každou fázi učednictví ty nejlepší 
odpovědi. Jestli mluvíme o spasení, růstu ve víře, misii nebo vůdcovství, nacházíme v Bibli 
geniální a podstatné odpovědi. Proto je důležité jít přímo ke zdroji. 

  



Kurz učednictví sestává z různých modulů, které se orientují podle čtyř fází učednictví. 
Moduly jsou koncipovány tak, že nenavazují jeden na druhý a nemusí být vypracovány 
v určitém pořadí. Každá skupinka učednictví může začít modulem, který se nejlépe hodí 
k její momentální situaci. 

 

* Témata z těchto modulů se hodí také velmi dobře pro Caregroups, tedy pro misijní 
skupinky, které jsou stále otevřené pro hosty. Studium těchto témat ve skupince učednictví 
má účastníky naučit vést biblický rozhovor právě s těmito tématy také v Caregroups. 

+ Témata z těchto modulů odpovídají stejnojmenným modulům ze série biblických hodin. 
Studium těchto témat ve skupince učednictví má účastníky vyučit k vedení biblických hodin. 
Ale o tom si řekneme více jindy. 

 

 

V souboru „Témata učednictví“ si můžeš témata prohlédnout detailněji. 

Objevit 
Ježíše 

Žít s Ježíšem 

Dějiny 
vykoupení 

Prospěch ze 
studia Bible 

Modlitba 

Naplnění 
Duchem svatým 

Následovat 
Ježíše 

Mentální 
zdraví 

Získávat lidi 
pro Ježíše 

Zdravotní 
evangelizace 

Učednictví 
v počátcích 
křesťanství 

Křesťanské 
vůdcovství 

Diakonie 

Bohoslužba 



Teď jsi na řadě ty! 

Prosím přečti si následující biblický úryvek z Jana 8:31-36 a opiš jej do svého poznámkového 
bloku (nebo na list papíru)! 

„Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: ‚Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.‘ ‚Jsme Abrahamovo símě!‘ ohradili se. 
‚Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: «Budete svobodní?» ‘ 
Ježíš jim odpověděl: ‚Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok 
nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu 
svobodní.‘ “ 

Doplňující biblické verše: Jan 5:39.40; Jan 17:17 

Rozvrhni si svůj poznámkový blok, popř. list papíru tak, jak je popsáno v posledním Impulzu 
učednictví! Napiš své odpovědi do odpovídajících políček na pravé straně! 

 Co říká tento biblický úryvek o Ježíši? 

 Co říká tento biblický úryvek o lidech? 

 Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

 Co říká tento biblický úryvek o Božím Slově? 

 Jak můžeš osobně aplikovat to, co jsi objevil? 

Najdi si někoho, s kým můžeš tento biblický úryvek pomocí uvedených otázek společně 
prostudovat. 

  



Impulz učednictví #18  

Důležitá část učednické skupinky je učení se veršů zpaměti. Jsou pro to mnohé důvody: 

 Bůh řekl, že si máme Jeho slovo vtisknout do mysli (Př 7:1-3; 5. Moj 11:18-19). 

 Nazpaměť naučené verše nejsou mrtvé informace, ale živá Boží slova, skrze která nás 
Bůh mění (Židům 4:12; 1. Tes 2:13). 

 Duch svatý nám připomíná to, co jsme se naučili (Jan 14:26). 

 Boží Slovo dává sílu odolat pokušením (Žalm 119:11; Př 6:20-23). 

 Můžeme druhým lépe vyprávět o Božím Slovu (1. Pt 3:15). 

 Když jsme se naučili Boží Slovo nazpaměť, stále ho máme při sobě, i když nemáme 
u sebe Bibli. 

 Učení se veršů zpaměti nám pomáhá růst v našich intelektuálních schopnostech. 

 
Jak si můžeme osvojit biblické verše tak, abychom je hned po pár dnech nebo týdnech zase 
nezapomněli, ale aby zůstaly hluboce zakotveny v naší dlouhodobé paměti? 

1. Nejdříve musíš věřit, že se můžeš biblické texty naučit nazpaměť! Na začátek to může být 
nezvyklé a těžké. Chce to disciplínu a výdrž. Ale je to možné, pokud to opravdu chceš. 
Potřebuješ k tomu jen pár minut denně. 

2. Používej správné pomůcky. Nejlépe se hodí malý balíček s kartičkami (A8-formát), 
který můžeš snadno nosit všude s sebou. Napiš si jednoduše na jednu stranu doprostřed, 
kde se verš nachází a nalevo dolů datum, kdy ses verš začal učit, a na druhou stranu napiš 
biblický verš spolu s tím, kde se nachází. Měj tento balíček veršů stále u sebe. Když 
si napíšeš verš na kartičku, poznač si barevně nejdůležitější slova. 

3. Když se učíš biblický text, uvědom si, v jakém kontextu se nachází. Učíme se 
snadněji, když se neučíme pouze izolovaný biblický text, ale jsme si vědomi souvislostí, 
kterých se verše týkají. 

4. Využívej volné chvilky. Můžeš si osvojit biblický verš, když se jdeš projít, čekáš na autobus 
nebo máš jinou pauzu, která by jinak zůstala nevyužitá. Tímto způsobem se můžeš naučit 
mnoho biblických textů nazpaměť, aniž by sis pro to musel vyhradit zvláštní čas. 

5. Rozhodni se pro doslovný biblický překlad. Námaha, kterou vynakládáš, stojí za to, 
abys měl Boží Slovo co nejpřesněji uložené v paměti. Biblické překlady jako Slovo 
na cestu mají své místo, ale nejsou k učení se veršů nazpaměť úplně vhodné. Je přece 
naším cílem vědět co nejpřesněji, co Bůh řekl. 

6. Uč se biblické verše doslovně. Boží Slovo je svaté. Proto bychom měli každé slovo brát 
vážně a neměli bychom neúmyslně něco přidávat nebo ubírat. Investujeme vzácný čas, 
abychom se naučili biblické verše. Byla by škoda, kdybychom se naučili chybnou variantu. 
Takže se uč biblický text hned od začátku správně. Mysli na to! Není třeba vynaložit více 
úsilí, abychom se naučili biblický verš správně a ne chybně. Udělej si proto pravidlo, 
že se budeš učit biblické verše doslovně.  



7. Když se učíš nový biblický verš, opakuj si první část tak dlouho, až ji budeš moci říct 
zpaměti. Poté přidej další část a cituj obě části několikrát po sobě zpaměti. Tímto 
způsobem postupuj dál, až budeš umět celý text zpaměti. 

8. Zapamatuj si dobře i biblické místo. Nauč se nejdříve biblické místo, cituj text a znovu 
zopakuj biblické místo. Tímto způsobem nejen budeš vědět, že takový text je v Bibli, 
ale také budeš vědět, kde se nachází. 

9. Uč se ze začátku nazpaměť pouze krátké pasáže. Delší pasáže jsou mnohem těžší 
na zapamatování a opakování. Až budeš mít za sebou určitý trénink a učení se veršů 
zpaměti se pro tebe stane životním stylem, můžeš si troufnout na delší pasáže. 

10. Přemýšlej nad verši, které se učíš. Přemýšlej nad jednotlivými slovy, uvažuj, 
co znamenají, a ptej se sám sebe, co ti chce Bůh skrze tento verš říci.  

11. Abychom biblické verše po pár dnech zase nezapomněli, je důležité je opakovat. Opakuj 
tento verš každý den po dobu dvou měsíců. Potřebuješ denně jen pár minut, aby sis 
verše zopakoval. Mysli na to, abys využíval volné chvilky! Když vidíš podle data, že už sis 
opakoval určitý verš dva měsíce, dej kartičku s veršem do malé krabičky. Tyto verše 
si budeš opakovat pouze zhruba jednou měsíčně. Tímto způsobem zůstanou tvé naučené 
biblické verše ve tvé dlouhodobé paměti. 

 

 

12. Rozhodni se, kolik biblických veršů se chceš týdně učit. Na začátek si naplánuj, 
že se budeš učit jeden biblický verš týdně. Počet veršů ve tvém balíčku bude neustále 
růst: 1, 2, 3, … 8. Poté přijde první verš do balíčku. Tímto způsobem budeš mít asi 8 
biblických veršů, které si budeš denně opakovat. Rozhodni se, že to nevzdáš! 

13. Při čtení Bible tě budou napadat stále nové biblické verše, které by ses chtěl naučit. 
Poznamenej si tyto texty nebo si je rovnou napiš na kartičky. Až se budeš moci učit zase 
nové verše, máš na výběr. Pros Boha, aby ti ukázal ty biblické verše, skrze které by chtěl 
právě teď ve tvém životě působit. Pokud ti nějaký verš obzvlášť leží na srdci, nečekej 
několik týdnů nebo měsíců, než se jej budeš učit. Nauč se jej hned a vezmi jej 
do svého balíčku pro denní opakování. 

14. Najdi si někoho, kdo se spolu s tebou bude učit nazpaměť biblické verše. Navzájem 
se zavažte k tomu, že se budete verše učit a spolu si je opakujte. Závazek je důležitý klíč 
k tomu, aby člověk vytrval. Na učednické skupince si přímo před studiem Bible vyhradíme 
čas na opakování veršů. Když je skupinka větší a přibývá počet veršů na zapamatování, 
je lepší rozdělit se do skupinek po dvou. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Najdi si biblický verš, napiš jej na kartičku a začni se jej učit zpaměti. 

Balíček 
Denně po dobu 

dvou měsíců 

Krabička 
1x měsíčně 

navždy 



Impulz učednictví #19  

Přemýšlej znovu o čtyřech částech skupinek: 

 Společenství (20 min) 

 Biblické studium (30 min) 

 Misie (20 min) 

 Modlitba (20 min) 

Počet minut v závorkách ukazuje, kolik času trávíme jednotlivými částmi v rámci skupinky 
učednictví, která se schází na dobu 90 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes bych chtěl mluvit o třetí části, misii. Je tak důležité porozumět tomu, že skupinky 
učednictví tu nejsou jen od toho, aby posilnily víru členů církve, přestože je to také velmi 
důležité. Skupinka učednictví je tu proto, abychom se učili získávat lidi pro Ježíše a dělali 
z nich učedníky. 

Přirozeně je tu skupinka učednictví i proto, abychom měli společenství, studovali Bibli 
a modlili se. Potřebujeme zaměření dovnitř, abychom byli povzbuzeni a posilněni ve víře. Ale 
skupinka, která se zaměřuje jen na tyto body a nezajímá se o lidi, kteří do skupinky nepatří, 
je příliš sebestředná a dříve nebo později se rozpadne. Je potřeba najít vyváženost 
mezi zaměřením dovnitř a ven. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinka učednictví má zasáhnout lidi, kteří nejsou její součástí. Účastníci se ptají: 
Jak můžeme být požehnáním druhým lidem? Jak je můžeme zasáhnout evangeliem? 
Skupinky učednictví existují, aby plnily Ježíšův příkaz zvěstovat lidem evangelium a dělat 
z nich učedníky. Je důležité, aby si skupinka učednictví tuto vizi stále stavěla před oči. 

Toto zaměření směrem ven se ve většině skupinek vytrácí. Pokud na to vědomě nedbáme, 
pak se to stane skoro automaticky. A zůstane biblická skupinka, která je tu jen sama 
pro sebe. To již není žádná skupinka učednictví! Proto je důležité naprosto vědomě dbát 
na to, abychom věnovali dostatek času vyučení pro misii. 

Ve skupinkách učednictví dochází k průběžnému vyučování pro osobní evangelizaci, 
která je praktická a snadno aplikovatelná. Tímto způsobem se naše pozornost zaměřuje 
i směrem ven a skupinka učednictví se tak stává misionářskou buňkou, která získává další lidi 
pro Ježíše. 

V této třetí části se učí lidé ve skupince učednictví poznávat konkrétní kroky, aby byli 
v běžném dni Ježíšovými svědky. Trénují společně, stanovují si konkrétní cíle, aby to, co 
se naučili, v dalších dnech převedli do praxe, a vzájemně se povzbuzují k vytrvalosti. Cílem je, 
abychom se naučili žít misijním životním stylem, který se k nám přirozeně hodí a přináší nám 
radost! 

Od dalšího týdne představím jednoduché nápady, jak můžete o své víře svědčit naprosto 
přirozeným a vlivným způsobem. Tyto nápady můžete použít pro misijní vyučení. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Uvědom si, které lidi znáš, kteří Ježíše neznají. Začni se za ně denně modlit!  



Impulz učednictví #20  

Dnes jde o čtvrtou část učednického setkávání: společnou modlitbu. 

 

 

 

 

 

 

Společná modlitba je nesmírně důležitá! Ježíš nám k tomu dal jedno zaslíbení: 

„Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, 
stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém 
jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat 18:18.19) 

Když čteme Skutky apoštolů, vidíme, jak dominující roli modlitba v rané církvi hrála 
(např. Sk 1:14; 2:42; 6:6; 13:1-3; 14:23; 16:13.25; 20:36; 21:5). 

Proto je společná modlitba nepostradatelnou součástí skupinky učednictví. Skupinka 
učednictví je vždy zároveň modlitební skupinkou, na které se účastníci modlí spolu a za sebe. 
Je důležité naplánovat si pevně čas modlitby. Jinak se může nakonec stát, že řekneme: „Už je 
pozdě. Pomodleme se jen krátce.“ Následkem je uspěchaná, povrchní modlitba, skrze kterou 
se nic nezmění. 

Když se modlíme, je dobré dbát na vzor, který popsal Ježíš v modlitbě Otčenáš 
(Mat 6:9-13). 

 Začni u Boha: chvála a díky. 

 Přejdi ke svým žádostem: prosby. 

 Skonči u Boha: chvála a díky. 

Sesbírejte v krátkosti (!) vaše modlitební žádosti a přejděte plynule k modlitbě. Když je 
skupina větší, je smysluplné rozdělit se v této části na několik skupinek po dvou až čtyřech. 
To každému zjednoduší možnost vyjmenovat své žádosti a modlit se. Mluvte s Bohem o tom, 
co jste objevili při biblickém studiu, proste za lidi a vaše plány zasáhnout je evangeliem 
a modlete se za sebe navzájem. 

Když se modlíme, je důležité, abychom se nemodlili pouze jeden po druhém, ale také 
společně. Určitě už jsi zažil modlitby, při kterých se jeden po druhém dlouze modlil, zatímco 
byli ostatní myšlenkami někde úplně jinde. Existuje lepší cesta, která nám skutečně pomáhá 
neutíkat v myšlenkách jinam, ale opravdu se modlit společně. Je to naprosto jednoduché: 
každý se modlí krátce, ale může se modlit častěji. Není zde žádné pevné pořadí. 



Je užitečné zapsat modlitební žádosti do modlitební knihy, která je během každého setkání 
aktualizována. Další možností je, že si každý účastník vede svůj vlastní modlitební deník. 
Tímto způsobem se může každý modlit za dané žádosti i mimo setkávání skupinky. 
Modlitební deník pomáhá také všímat si toho a zachytit, jak Bůh modlitby vyslyšel. 

Vždy, když čteme nebo slyšíme o velkých oživeních, která se stala v minulosti 
nebo v dnešní době, hraje vážná, niterná, vytrvalá modlitba, ať už o samotě nebo společně, 
klíčovou roli. VŽDY! Pokud chceme zažít růst v učednictví, obrácení a multiplikaci učedníků, 
skupinek a sborů, pak to bude VŽDY následkem modlitby. 

Je úžasné, jak nám Ellen Whiteová ve své knize Cesta ke Kristu klade na srdce důležitost 
modlitby: 

„Náš nebeský Otec čeká na to, aby nám mohl plně požehnat. Je naší výsadou pít plnými 
doušky ze studnice bezmezné lásky. Není proto divné, že se modlíme tak málo? Bůh je 
ochoten vyslechnout upřímnou modlitbu i toho nejskromnějšího ze svých dětí, a přesto 
se zdráháme přednést Bohu své potřeby. Co si mohou nebeští andělé myslet o ubohých, 
bezmocných lidech, podléhajících pokušením, když Boží srdce ve své nekonečné lásce po nich 
touží, je ochotné jim dát více, než oč mohou žádat nebo nač mohou pomyslet?“ {CK 64.1} 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Najdi si někoho, s kým se dnes můžeš společně modlit! Může to být případně i po telefonu 
nebo přes Skype. 

  



Impulz učednictví #21  

Před časem jsem zahájil se svými přáteli přes videokonferenci pilotní skupinku učednictví, 
abych koncept vyzkoušel, vylepšil a multiplikoval. Z toho vzniklo mezitím více než deset 
nových skupinek učednictví, ze kterých ty první zase založily další vlastní skupinky. Toho 
se od začátku účastnila také Marion Knirr. Poprosil jsem ji, aby vám napsala svou zkušenost. 

„Dokážu si ještě velmi živě vzpomenout na to, jak mě Michael před necelými dvěma lety 
oslovil na jednom shromáždění, plný nadšení z biblického principu učednictví. Napjatě jsem 
ho poslouchala, ale moc jsem tomu tehdy nerozuměla. 

To se ale mělo změnit, protože o pár měsíců později mě pozval, abych se připojila 
k jeho pilotní skupince učednictví. Zde jsme měli být vyučeni a motivováni k vedení skupinek 
učednictví, s cílem založit brzy vlastní skupinku. Zhruba pět měsíců jsme se jednou týdně 
scházeli jako skupinka přes videokonferenci v „digitální třídě“. Brzy jsme se celá skupinka 
stmelili. 

V té době jsem se toho tolik naučila! Studovali jsme zde Bibli takovým způsobem, 
který jsem dříve ještě nikdy nezažila. Opisování biblických textů k určitým tématům, precizní 
otázky k textu a každotýdenní společné sdílení na tato témata oživily a prohloubily můj vztah 
k mému milujícímu Stvořiteli. 

Obzvlášť napínavá pro mě byla také část misie a služby. Na základě týdenního misijního 
impulzu naše skupinka zažívala povzbuzující zkušenosti. Například jsme měli do dalšího 
setkání udělat radost staršímu, osamocenému nebo nemocnému člověku skrze telefonát, 
návštěvu nebo milé přáníčko. Na dalším setkání jsme měli vyprávět o tom, co jsme přitom 
zažili. Dlouho jsem byla toho názoru, že pravá ruka nemá vědět, co dělá levá. Ale bylo mi 
řečeno, že laskavé otázání se (v angličtině “accountability“ = vykazatelnost), jak nám Bůh 
pomáhal při uskutečnění posledního misijního impulzu, v sobě skrývá neuvěřitelný poklad 
zkušeností pro mě osobně i pro celou skupinu. 

A tak jsem se zapálila a nechala se nakazit myšlenkou multiplikujícího učednictví. S vlastní 
skupinkou jsem měla nyní to, co jsem se naučila, předat dál. Moje pocity mi říkaly: Nejsem 
přece žádný teolog a už vůbec neumím druhé vyučovat! Ale k Boží slávě můžu říci, že mě Bůh 
jako svůj jednoduchý nástroj požehnal a uschopnil. Materiál od Michaela je mimochodem 
obrovská pomoc, i on sám mě podporoval radou i prakticky, čehož jsem si velmi vážila. 
Tak jsem zahájila svou první skupinku učednictví s kolegy a manželkami kazatelů ze sdružení 
Baden-Württemberg. I oni se rychle nadchli pro téma multiplikujícího učednictví, čímž vzniklo 
dalších sedm skupinek učednictví. Nyní je můj týden zaplněný třemi probíhajícími skupinkami 
učednictví. Každá skupinka je velkým požehnáním a je jedinečná. Všichni máme společnou 
touhu: růst ve víře a být opravdovými učedníky Ježíše. 

Mám sen, že naše sbory již brzy prasknou množstvím skupinek učednictví. Toužím po tom, 
aby naše víra tímto rostla a my se stali znovu tím adventním hnutím, ke kterému nás Bůh 
původně povolal. Každý se může ve sboru porozhlédnout po „dětech pokoje“, tedy po lidech, 
které Bůh připravil, a začít s nimi skupinku učednictví. Ať už osobně nebo online, tento 
společný čas vás zcela jistě pozitivně a trvale změní.“ 



Teď jsi na řadě ty! 

Povzbuzující, že? Každý z vás může učinit takovou zkušenost. Pokud to skutečně chceš, pak 
si vezmi papír a napiš jména lidí, které bys chtěl za tímto účelem oslovit. Udělej si čas 
na modlitbu a ptej se Boha, s kým můžeš zahájit skupinku učednictví. A poté se daných lidí 
zeptej! 

  



Impulz učednictví #22  

Skupinky učednictví jsou cesta, jak zažít Boha! Tanja Ardito to také prožila. Dnes vám posílám 
její zkušenost. 

„Začátkem minulého roku se mě zeptala jedna kamarádka, jestli bych měla zájem účastnit se 
skupinky učednictví. Poprosila mě také, ať přemýšlím nad tím, kdo další by ještě mohl mít 
zájem. Čím více mi o tom vyprávěla, tím větší byla moje zvědavost. Tak jsme začaly společně 
v počtu sedmi žen v květnu 2018 naši první skupinku učednictví přes videokonferenci. 
Ze začátku bylo pro mě vše nové, ale již po několika týdnech jsem se pro to zapálila a stěží 
jsem se mohla dočkat dalšího setkání. 

Jednoduchý a hluboký způsob, jak studovat Bibli (Discovery Bible Study) mě uvedl 
do naprostého úžasu. Takhle jsem ze studia Bible dosud nikdy neprofitovala. Ale ještě 
mnohem hodnotnější bylo, sdílet se s druhými o tom stejném textu, protože každý dokáže 
vytěžit tolik různorodého. Jaké obohacení to je! 

Misijní impulz byl pro mne také něco úplně nového. Už i skrze maličkosti může člověk hodně 
dosáhnout. Jednoho čtvrtečního večera jsme na naší skupince učednictví mluvili o tom, 
že se chceme následující týden modlit zcela konkrétně za to, aby nám Bůh poslal někoho 
do cesty, s kým můžeme o Něm mluvit. Také jsme se za to společně intenzivně modlili. 
V pátek jsem jela odpoledne do supermarketu, protože jsem ještě chtěla pořídit nějakou 
maličkost na sobotu. Protože jsem byla bez dětí, mohla jsem se nerušeně procházet kolem 
regálů. U jednoho regálu stál starší muž a řekl mi, nebo možná sám sobě, něco o zdravém 
oleji. A tak jsem mu to potvrdila a hned jsme se dali do hovoru. Vykládal mi, že mu jeho lékař 
předepsal rosol, ale že jej nemůže jíst, protože obsahuje nečisté maso. Při tom jsem se trochu 
zarazila. Když na to odvětil, že dnes již Boží Slovo také není bráno vážně, protože by jinak lidé 
zachovávali sobotu, stěží jsem věřila svým uším. A tak jsme se bavili a já jsem s údivem 
zjistila, že znal adventisty, ale nikdy neměl možnost jít do sboru. Měla jsem možnost říci mu, 
že můj muž je právě v této církvi kazatelem, a pozvat jej, aby navštívil pobožnost. O týden 
později nám skutečně zavolal a doprovází nás od té doby každý týden na pobožnost. 

To je v současnosti jedna zkušenost z mnoha, které jsme na naší skupince učednictví zažili. 
Bůh činí skutečně zázraky a já jsem si uvědomila, že každý může být misijně aktivní, 
a to úplně jednoduchým způsobem. 

Další velké plus naší skupinky učednictví je, že se lidé ve skupince velmi stmelí, jsou tu jeden 
pro druhého a modlí se. Těžko si už umím představit život bez toho. Začala jsem mezitím vést 
další dvě skupinky učednictví v našem okrese (nadšení je nakažlivé!) a je to pro mě velké 
požehnání. Za to jsem velmi vděčná a doufám, že se z toho vyvinou další skupinky. Můj život 
víry byl a je díky těmto skupinkám nesmírně obohacen a moje potřeba trávit s Ježíšem čas 
a sloužit Mu roste den ode dne.“ 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Modli se dále o to, aby ti Bůh ukázal, s kým můžeš zahájit skupinku učednictví!  



Impulz učednictví #23  

Doufám, že jsi koncept skupinek učednictví mezitím pochopil tak dobře, že jsi připraven 
zvážit skok do vody. Dnes bych ti chtěl předat na cestu pár věcí, které ti pomůžou začít 
skupinku učednictví.  

 Nauč se co nejvíce o konceptu skupinek učednictví! Vytiskni si dosavadní impulzy 
učednictví a znovu je důkladně vypracuj. Potřebuješ si utvořit zřetelný obrázek o tom, 
k čemu tu skupinky učednictví jsou a jak fungují. Sdílej se i s druhými, kteří už s nimi 
mají více zkušeností. 

 Modli se za správné lidi! Napiš si na papír potenciální účastníky a pros Boha, aby ti 
ukázal, koho máš oslovit. Hledej lidi, kteří jsou dostupní, spolehliví a ochotní se učit. 
To jsou nepostradatelné vlastnosti, aby mohly být skupinky učednictví úspěšné. 
V souboru „Témata učednictví“ najdeš na straně 6 závazek pro skupinku učednictví, 
který musí každý účastník přijmout, pokud chce být součástí skupinky. Nerozřeďuj 
koncept, aby to měli lidé jednodušší. Je lepší začít menší skupinku s lidmi, kteří jsou 
rozhodnutí věrně se účastnit, než mít větší skupinku s lidmi, kteří jsou součástí 
jen polovičatě. 

 Hledej zástupce vedoucího! Je velká pomoc, když máš někoho, kdo s tebou společně 
nese zodpovědnost za vedení skupinky. 

 Začněte v malém. Když je člověk nadšený, nejraději by vzal s sebou do lodi celý sbor. 
Ale kdo se pokouší představit projekt celému sboru, a pak zapojit co nejvíce členů 
do skupinek učednictví, ten pravděpodobně zažije velmi rychle pořádnou dávku 
frustrace. Koncept skupinek učednictví musí pomalu růst a krok za krokem 
se ve sboru šířit. Začněte nejdříve jednou skupinkou, sbírejte zkušenosti a vyučujte 
nové vedoucí. Až poté budete připraveni založit nové skupinky. 

 Někdy je smysluplné vytvořit nejdříve malou pilotní skupinku, která sbírá 3-4 týdny 
zkušenosti, než začne oficiální skupinka učednictví. 

 Pozvi druhé k orientačnímu setkání! Je velmi důležité stanovit si ještě před prvním 
oficiálním setkáním skupinky učednictví orientační setkání. Zde jsou stanoveny tipy 
pro úspěch skupinky učednictví. 

o Mluvte o vizi skupinky učednictví (multiplikace!) a o vašich očekáváních. 
o Rozhodněte se pro jeden z modulů z dokumentu „Témata učednictví“. 
o Stanovte si místo a čas pro vaše týdenní setkání. 
o Proberte závazek účasti skupinky učednictví. Vedoucí musí vysvětlit, proč je tato 

oboustranná závaznost důležitá. Vytvořte si z tohoto závazku smlouvu, 
kterou jste učinili mezi sebou navzájem a mezi Bohem a kterou zapečetíte 
modlitbou. 

 

 



Teď jsi na řadě ty! 

Modli se dále o to, aby ti Bůh ukázal, s kým máš začít skupinku učednictví! Oslov lidi, 
které ti Bůh klade na srdce. Modli se obzvlášť za zástupce, který spolu s tebou skupinku 
povede. 

  



Impulz učednictví #24  

Včera jsem ti ukázal, jak můžeš založit skupinku učednictví. Dnes ti vysvětlím, na co musíš ty 
a tvůj zástupce dávat pozor, když vedete skupinku učednictví. 

● Proberte si na každém setkání vizi skupinky učednictví. Je to důležité, aby účastníci 
neztratili z očí, k čemu byla tato skupinka založena. 

● Dbejte na to, abyste si vytvořili dostatek času pro všechny čtyři části (společenství, 
studium Bible, misie a modlitba). Pomůže, pokud někdo ze skupinky převezme roli 
časového manažera a upozorní, když přišel čas na další část. 

● Veršíky k zapamatování jsou součástí. Vysvětli od začátku, jak se dají biblické verše 
efektivně učit zpaměti (viz Impulz učednictví #18). Vzájemně se zkoušejte. Když je 
skupinka větší, rozdělte se do menších skupin po dvojicích. Takto bude tato část 
vyžadovat pouze pár minut. 

● Dbejte při biblickém studiu na dostatek času na probrání osobní aplikace. Stravte tím 
posledních 5-10 minut z části „studium Bible“. Přejděte k aplikaci i tehdy, pokud jste 
neprobrali biblický text kompletně. Je lepší neprobrat celý obsah, než vypustit osobní 
aplikaci. Buďte konkrétní, když mluvíte o tom, jak budete nabyté vědomosti 
uplatňovat v praxi. 

● Myslete na to, že vaším úkolem při studiu Bible není vysvětlit biblický text, ale 
podpořit společné objevování. Jakmile vedoucí převezme roli učitele, netroufnou si 
účastníci vést sami biblický rozhovor. Důsledkem je, že nedojde k žádné multiplikaci. 

● Oddělte si také dostatek času pro misijní impulz. Každý si má konkrétně předsevzít, co 
v následujících dnech udělá, aby oslovil lidi. Osvědčilo se zapsat si to do šestého 
políčka na pravé straně poznámkového bloku (pro osobní aplikaci), aby na to člověk 
při běžném shonu všedního dne nezapomněl. Na dalším setkání je důležité zeptat se, 
jak to šlo. Nejde zde o kontrolu, ale o oboustranný, láskyplný závazek a povzbuzení. 

● Dbej na to věnovat se dostatečně dlouho společné modlitbě. Když je skupina větší, 
je užitečné rozdělit se k modlitbě do skupinek po dvou až čtyřech, aby každý mohl 
vyjmenovat a modlit se za své potřeby. 

● Je důležité, aby vedoucí vedli poznámkovou knihu, ve které poznačí vše důležité: 

o účast, 
o misijní cíle jednotlivých účastníků až do dalšího setkání, 
o modlitební požadavky, 
o zkušenosti, 
o návrhy ke zlepšení. 

● Veďte skrze příklad. Pouze pokud se sami držíte dohod, můžete druhé povzbuzovat, 
aby to také dělali. Zodpovědnost je vždy oboustranná. Účastníci od vás smí očekávat 
to, co od nich očekáváte vy. 



● Myslete na to, že cíl skupinky učednictví je založení nových skupinek. Proto je 
důležité, aby se každý účastník učil vést vlastní skupinku. Rozdělte zodpovědnost 
za vedení setkání mezi všechny účastníky. Osvědčilo se na každé setkání vybrat dva 
zodpovědné: jeden vede oblasti společenství a biblické studium (včetně veršíků 
na zapamatování) a druhý vede oblasti misie a modlitba. 

● Vedoucí skupinek učednictví potřebují nepřetržitou podporu. Je třeba, aby byl někdo, 
kdo se dotazuje a je k dispozici v případě otázek. Je velmi nápomocné, 
když se vedoucí skupinek učednictví jednou za měsíc sejdou, aby referovali o svých 
zkušenostech, učili se od sebe navzájem, povzbuzovali se a modlili se jeden 
za druhého. Případně se může takové setkání uskutečnit i přes videokonferenci. 

● Modli se pravidelně za členy skupinky učednictví a jejich potřeby. 

● Je důležité, aby vedoucí skupinky učednictví po setkání zhodnotili, jak to proběhlo 
a co by se dalo udělat lépe. Na to je zapotřebí zpravidla pouze několik minut, 
ale velmi to napomůže posunout skupinku vpřed. 

● Pokud je to možné, vytvořte skupinu na WhatsApp nebo jiné sociální síti. Tímto 
způsobem se můžete mezi setkáními sdílet a povzbuzovat. Popros někoho ze skupiny, 
aby nahrál biblický text jako hlasovou zprávu a všem jej rozeslal. To vytvoří ještě jiný 
přístup k biblickému textu. 

● Nikdy se nepřestaň učit! Stále je něco nového, co se dá přiučit, abychom plnili naše 
pověření ještě lépe. Sdílej se s ostatními. Čti dobré knihy k tématu. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Vytvoř si plán, jak zahájíš skupinku učednictví. Koho oslovíš? Kdo bude tvým zástupcem? Kdy 
se začne? Kde se má skupinka scházet? 

  



Impulz učednictví #25  

Už ses naučil, že skupinka učednictví tu je výslovně proto, abychom se naučili, jak můžeme 
vést lidi k Ježíši. Ode dneška se budu věnovat otázce, jaké praktické možnosti máme k tomu, 
abychom byli svědky pro Ježíše. 

Ježíšův příkaz je jasný: 

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mar 16:15) 

Tento příkaz nesměřuje pouze na kazatele, ale na každého Ježíšova následovníka. Slovy Ellen 
Whiteové: 

„Každý opravdový učedník se rodí do Božího království jako misionář.“ (Touha věků 120.1) 

Realita vypadá často jinak. Pouze několik málo členů sboru se snaží ve všedním dni aktivně 

o to, aby získali lidi pro Ježíše. Důvody pro to mohou být zcela rozdílné. Mnozí by rádi 

povídali druhým o Ježíši, ale nikdo jim neukázal, jak na to. Jiní jsou zmalomyslněni, 

protože se o to neúspěšně pokoušeli, nebo mají strach z odmítnutí či ztrapnění se. Někteří 

jsou tak zaměstnáni běžnými povinnostmi života, že jim na misii nezbývá čas ani síla. 

Jsem přesvědčen o tom, že Bůh se s touto skutečností jednoduše nesmíří, ale chce ji změnit. 

Bůh nás chce dovést k tomu, abychom svědčili o své víře radostně, přirozeně 

a oslovujícím způsobem, aby se misie stala naším životním stylem, který nám samotným činí 

radost. 

Jak se to může stát? Nejdříve musíš přesně vědět, PROČ je misie důležitá. Je pro to mnoho 

dobrých důvodů. Dnes se chci zmínit pouze o třech. 

 

Misie je nejlepší způsob, jak Bohu udělat radost 

Ježíš řekl: „… právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, 

než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Luk 15:7) 

Bohu záleží na záchraně lidí. V nebi panuje radost nad každým jednotlivým člověkem, 

který se obrátí a je zachráněn. Každý člověk je pro Boha jedinečný a Bůh ho miluje 

nepopsatelnou láskou. Jak velká je Jeho radost, když se k Němu jedno z Jeho dětí vrátí! Není 

žádná lepší cesta, jak poděkovat Bohu za naši záchranu, než ukázat na Něj lidem, 

které nekonečně miluje! Pros Boha, aby ti pomohl vidět své bližní Jeho očima jako jedinečné, 

vzácné a Bohem milované lidi, které chce získat pro věčnost. Pouze pokud vidíme lidi takto, 

můžeme jim věrohodně vyprávět o Ježíši. 

 

Bůh lidi se sebou smířil skrze Ježíše Krista 

Pavel píše Korintským: 

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, 
který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh 



v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. 
Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: 
Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my 
v něm stali Boží spravedlností.“ (2. Kor 5:17-21) 

V Kristu získáváme novou identitu. Stáváme se novými lidmi a posly smíření. Jako Ježíšovi 
vyslanci smíme lidem říci, že je Bůh miluje a myslí to s nimi dobře. Protože On skrze Krista 
smířil se sebou celé lidstvo a rozhodl se nepočítat jim jejich hříchy. Ale smíření má vždy dvě 
strany. Proto Bůh lidi povolává, aby přijali smíření osobně, vyprávěli o něm dalším lidem 
a prosili je, aby se s Bohem nechali smířit. 

 

Misie nás přivádí blíže Ježíši 

Když se zasazujeme o záchranu druhých lidí, zaměstnáváme se tím, co je pro Boha 
nejdůležitější. Pracujeme tam, kde je Bůh sám aktivní. To je nejlepší cesta, jak s Bohem 
získávat zkušenosti. Když svědčíme o Ježíši, je tím posilována naše vlastní víra. Modlíme se 
intenzivněji a studujeme Bibli důkladněji. Nehledíme na svoje vlastní potřeby, ale na to, 
co druhé vede kupředu. Tím nás Bůh mění a dává nám hlubší duchovní zkušenost. Čím více 
milujeme Ježíše, tím více o Něm budeme vyprávět. A čím více o Něm vyprávíme, tím více Ho 
budeme milovat. Je to úžasná spirála požehnání! Ellen Whiteová to velmi hezky vyjádřila: 

„Každé úsilí, které vynaložíme pro Krista, přináší požehnání i nám. Použijeme-li své prostředky 

k oslavení Pána Ježíše, získáme jich ještě víc. Jestliže se snažíme přivádět další ke Kristu 

a modlíme se za ně, naše srdce zachvátí oživující vliv Boží milosti. Naše láska zvroucní, 

celý náš křesťanský život se bude vyznačovat větší opravdovostí, upřímností a modlitebním 

úsilím.“ (Perly moudrosti 180.3) 

To je Boží plán, jak nechává naši víru růst a naši lásku k Němu prohlubuje. Kdo se zaobírá jen 
sám sebou a nezajímá se o to, aby lidé našli Ježíše, nikdy nezíská tuto zkušenost! 
Ale když se dáme Bohu k dispozici, pak před námi jsou velké zkušenosti! Pusť se do toho! 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Přijmi osobně Ježíšovo povolání a svou novou identitu v Kristu a začni se ve chvílích ztišení 
modlit za to, aby ti Bůh pomohl ve všedním dni být poslem smíření! Pros Jej, aby ti pomohl 
vidět lidi Jeho očima. Všímej si toho, jak tě tento způsob pohledu mění, když se s druhými 
setkáváš. 

  



Impulz učednictví #26  

V Bibli najdeme mnoho příkladů, že lidé poznali evangelium skrze své přátele, příbuzné, 
sousedy atd. Zde je několik z nich: 

„Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 
Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: ‚Našli jsme Mesiáše!‘ (což je v překladu 
Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ‚Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš 
se jmenovat Kéfa‘ (což se překládá Petr).“ (Jan 1:40-42) 

„Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: ‚Pojďte se podívat 
na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?‘ Vyšli tedy z města 
a šli k němu.“ (Jan 4:28-30) 

„Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. 
On mu to ale nedovolil. Řekl mu: ‚Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe 
udělal Pán a jak se nad tebou slitoval.‘ Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno 
pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni.“ (Mk 5:18-20) 

„Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí 
a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán pak denně přidával k jejich 
společenství další zachráněné.“ (Sk 2:46.47) 

„Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem 
z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností 
nechala pokřtít. Potom nás prosila: ‚Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém 
domě.‘ A tak nás přemluvila.“ (Sk 16:14.15) 

V Bibli se stále znovu používá slovo “oikos“, které popisuje způsob, jak lidé uvěřili. Toto slovo 
znamená jednoduše pouze dům nebo rodina. Právě jsme četli, že Lydie byla s celým svým 
domem (oikos) pokřtěna. Ostatní se zjevně nejprve seznámili s tím, čemu věří, 
než se rozhodli ke křtu. Lydie se postarala o to, aby její rodina slyšela evangelium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelium se v prvním století šířilo převážně na základě sítě vztahů. Neexistovala televize, 
internet, časopisy, velké evangelizační akce. Následovníci Ježíše byli tak podmaněni 
evangeliem, že je předávali naprosto přirozeně svým rodinným příslušníkům, přátelům 
a sousedům. 

I dnes je skutečností, že většina lidí poznává Ježíše i církev díky osobním vztahům. 
Nejefektivnější misijní metoda je osobní evangelizace mezi rodinnými příslušníky, 
příbuznými, kolegy v práci, spolužáky, sousedy a přáteli. Klíč, jak vést lidi k Ježíši, tkví 
v láskyplných, autentických a denně budovaných vztazích s našimi bližními. Tyto vztahy jsou 
nejlepším zázemím, kde lidé mohou poznat Ježíše. Většina lidí musí evangelium nejdříve 
vidět v našem životě, než jsou připraveni si ho sami vyslechnout. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Uvědom si, kolik lidí osobně znáš, kteří jsou daleko od Ježíše! Vezmi si list papíru a napiš 
na něj všechna jména, která tě napadnou. Mysli přitom na: 

● rodinné příslušníky, 
● příbuzné, 
● přátele, 
● sousedy, 
● spolužáky nebo kolegy v práci, 
● nepokřtěné děti a mládež ve sboře, 
● nepokřtěné příbuzné členů církve, 
● bývalé, resp. neaktivní členy církve, 
● návštěvníky církevních akcí, 
● … 

 
Pros Boha, aby ti ukázal, koho z nich ti chce obzvlášť vložit na srdce. Napiš jejich jména 
na modlitební seznam a doplňuj tento seznam stále o nové lidi, které ti Bůh dá na srdce. 
Začni se každý den za tyto lidi modlit! 

  



Impulz učednictví #27  

Tvým včerejším úkolem bylo, abys napsal lidi, které osobně znáš a kteří jsou daleko 
od Ježíše. Nejdůležitější, co můžeme pro tyto lidi udělat, je vážně se za ně modlit. Ježíš sám 
to taky dělá! V Janově evangeliu čteme, jak se Ježíš modlil za své učedníky: 

„Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo.“ (Jan 17:20) 

Ježíš se tedy modlil za své učedníky a za ty, kteří v Něj uvěří skrze jejich slovo. On je i dnes 
naším přímluvcem v nebeské Svatyni a modlí se za nás (Žid 7:25). Uvědom si to! Ježíš 
se modlí za tebe a za lidi, kteří skrze tebe v Něj uvěří. Modli se s ním! Tato přímluvná prosba 
dá Bohu ve velkém boji mezi dobrem a zlem více prostoru, aby působil v jejich životě. Bůh 
může udělat více pro lidi, za které se druzí modlí. 

Když prosíme za druhé lidi, nestačí se modlit: „Pane, požehnej …“ Efektivní přímluvná 
modlitba musí překročit obecné formulace a prosit Boha o konkrétní věci. Všimni si, 
jak konkrétně se Pavel modlil za věřící ve Filipech: 

„Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, 
abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne a dali se 
od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.“ (Fil 1:9-11) 

Když se modlíš za lidi, přemýšlej, za co konkrétně chceš Boha za tohoto člověka prosit. Pokud 
se modlíš konkrétně, získáš také konkrétní modlitební zkušenosti. 

Modli se také sám za sebe! Pros Boha, aby ti pomohl být požehnáním pro ty, za které 
se modlíš! Uvidíš, že se budeš chovat k lidem, za které se konkrétně modlíš, úplně jinak. 
Přímluvná modlitba nás mění a způsobuje něco v životě lidí, za které prosíme. 

Je dobré, když se ve svém osobním ztišení modlíš za lidi na svém modlitebním seznamu. 
Ještě účinnější bude tvoje modlitba, když se ještě dodatečně sejdeš s dalšími lidmi, 
abyste se společně za tyto lidi modlili. Ježíš zaslíbil pro tato malá modlitební setkání zvláštní 
požehnání: 

„Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, 
stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém 
jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat 18:18.19) 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Pracuj dále na svém modlitebním seznamu. Je to tvůj nejdůležitější nástroj, jak získávat lidi 
pro Ježíše! Pros Boha dále, aby ti ukázal lidi, za které se máš obzvlášť intenzivně modlit. 
Modli se za ně každý den! Buď při tom konkrétní! A modli se denně o to, aby tě Bůh 
proměnil, uschopnil a použil, abys byl pro své přátele požehnáním a získal je pro Ježíše. Dej 
lidem vědět, že se za ně modlíš. Můžeš se jich případně zeptat i na jejich konkrétní 
modlitební požadavky.   



Impulz učednictví #28  

Modlit se konkrétně za lidi je velmi důležitý krok, ale není to vše, co můžeme udělat. Naše 
modlitby nemají pouze pohnout ke konání Boha, ale i nás samotné! Bůh by mohl zvěstovat 
evangelium celému světu i bez nás, ale rozhodl se použít si nás pro toto dílo. 

Ježíš řekl ve svém Kázání na hoře: 

„Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, 
aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. 
Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 
v nebesích.“ (Mat 5:14-16) 

Jestli chceš vést někoho k Ježíši, je důležité, abys svou víru v každé oblasti svého života 
prožíval úplně otevřeně. Ať se tví příbuzní, přátelé, sousedi, kolegové, spolužáci atd. dozvědí, 
že jsi křesťan a adventista a že tvá víra je pro tebe to nejdůležitější a nejhezčí v životě. Musí 
vidět, že tvá víra k tobě patří tak přirozeně, jako tvé jméno, tvá rodina a tvoje státní 
příslušnost. 

Nesmíme skrývat, že jsme následovníci Ježíše. Lidé, kteří nás znají, mají dobře vědět, 
že žijeme s Ježíšem. Nejde jen o slova, ale mnohem více o naše jednání. To, co lidi vede 
k tomu, aby následovali Ježíše, je vzor lidí, jejichž víra v Boha je vede k jednání. 

Jak to může vypadat prakticky? Zde je několik nápadů, jak můžeš svou víru viditelně projevit 
ve všedním dni: 

● Modli se vždy před jídlem, i když jsou u toho tví nevěřící přátelé. 
● Ať se druzí dozvědí, že se za ně budeš modlit. 
● Modli se s lidmi, kdykoli je to možné. Přinášej jejich potřeby v modlitbě před Boha. 
● Říkej lidem stále znovu, že je Bůh miluje a že rád poslouchá jejich modlitby. 
● Když má někdo narozeniny, popřej mu Boží požehnání a řekni, jak jsi rád, že mu Bůh 

daroval život. 
● Když ti někdo nadšeně vykládá, co o víkendu dělal, vyprávěj mu se stejným nadšením, 

co jsi prožil ve sboře. 
● Nemusíš každý rozhovor směřovat na duchovní téma, ale buď přesto otevřený mluvit 

přirozeně o Bohu tam, kde se to hodí. 
● Mluv o tom, jak dává víra odpovědi na důležité životní otázky. 
● Stále znovu vyjadřuj, jak vděčný jsi Bohu za všechno to dobré, co ti dává. 
● Vytáhni si ve volné chvilce Bibli a přečti si pár veršů. 
● Sdílej na sociálních médiích biblické verše, výstižné citáty, písně, básně apod. 
● Vyprávěj ostatním o zkušenostech, které jsi s Bohem zažil. 

 

Nejde o to, abychom z naší víry udělali show. Ale také ji nemáme skrývat a udělat z ní čistě 
naši osobní věc. Naše víra v Ježíše musí být viditelná v běžném dni na našich slovech i činech. 
Pouze tak můžeme být světlem světu, jen tak mohou lidé vidět naše dobré činy a chválit 
Nebeského Otce. Když budeš svou víru prožívat otevřeně a přirozeně, pak lidé, kterým Bůh 
otevře srdce, zpozorní a budou klást otázky. 



Teď jsi na řadě ty! 

Zamysli se, v jakých situacích můžeš ještě zřetelněji dát najevo, že jsi Ježíšův následovník! 
Učiň rozhodnutí prožívat svou víru otevřeně, přirozeně a příjemně. Napiš si konkrétní 
nápady, jak to můžeš uskutečnit! 

  



Impulz učednictví #29  

Ježíš se setkával s lidmi tam, kde byli. Přijímal jejich pohostinnost, jednal s nimi 
s respektem a přátelsky. Pomáhal jim v jejich nouzi a ukazoval jim praktickým způsobem, 
že je Bůh miluje. Jejich život byl hezčí, když byl Ježíš s nimi! 

V Lukášovi 5:27-29 čteme, jak Ježíš Leviho Matouše povolal a ten okamžitě pozval k sobě 
na jídlo své přátele, aby Ježíše také poznali. 

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: ‚Pojď za mnou.‘ 
A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu 
a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů.“  

Ježíš se nestyděl vmísit se mezi lidi, kteří byli společností opovrhovaní. Nebyl stejný jako oni, 
ale byl tak příjemným způsobem jiný, že tím získal mnohé pro Boží království. Jeho způsob 
získávání lidí je nepřekonatelný. Přečti si následující výroky Ellen Whiteové a všímej si toho, 
jak se Ježíš setkával s lidmi a přinášel jim evangelium: 

„Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal 

s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával 

si jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Následujte mne.‘ “ {ZNP 67.2}  

„Ježíš viděl v každém člověku bytost, kterou je třeba pozvat do nebeského království. Získával 
si srdce lidí tím, že chodil mezi ně a vždy chtěl jen jejich dobro. Vyhledával je na ulicích, 
v domech, na lodích, v synagogách, na březích jezera i na svatbě. Setkával se s nimi při jejich 
každodenní práci a zajímal se o jejich běžné starosti. Přicházel se svým učením do jejich 
příbytků a celé rodiny mohly ve svých domovech pocítit vliv jeho božské přítomnosti. 
Pro každého měl velké pochopení, a to mu pomáhalo získat jejich srdce.“ {TV 93.2} 

„Sedával jako čestný host u stolu publikánů. Svým soucitem a laskavostí dokazoval, 

že ctí důstojnost člověka. Lidé si přáli, aby jim mohl důvěřovat. Jeho slova působila na jejich 

vyprahlé nitro jako životodárná síla. V těchto vyvržencích společnosti vzbudil nové pohnutky 

a otevřel jim možnost nového života. {ZNP 12.5} Ačkoli byl Pán Ježíš Žid, veřejně se stýkal 

se Samařany. Neuznával farizejské zvyky svého národa. Navzdory předsudkům přijímal 

pohostinnost opovrhovaných lidí. Spal pod jejich střechou. Jedl s nimi u jejich stolu. Přijímal 

jídlo, které připravili a které mu podávali svýma rukama. Učil v jejich ulicích a choval se k nim 

velice laskavě a zdvořile. Zatímco jejich srdce přitahoval lidským soucitem, jeho božská milost 

je přiváděla ke spasení, které Židé odmítli.“ {ZNP 12.6} 

Musíme se chránit před dvěma chybami. První sestává v odlučování se a přátelení se pouze 

s lidmi z církve. Druhá sestává v přizpůsobování se lidem natolik, že se náš život 

v podstatě již neodlišuje od jejich. Máme být světlem světa. To znamená, že máme být 

pozitivním způsobem jiní a přinášet světlo do života lidí. Musí vidět Ježíše v našem životě! 

Pokus se vmísit se mezi lidi a zaměř se vědomě na to, abys poznával stále více nových lidí. 

Nečekej na to, že lidé osloví tebe. Oslov je první a vyhledávej s nimi kontakt. Hledej vědomě 

lidi, kteří jsou otevření Bohu. 

 



Existuje tolik možností, jak se vmísit mezi lidi. Zde je několik nápadů: 

 Pozvi lidi na jídlo. 

 Přijímej pozvánky. 

 Spolupracuj tam, kde se lidé ve tvém městě sociálně zapojují. 

 Spolupracuj v nějakém spolku. 

 Navštěvuj lidi, kteří potřebují pomoc. 

 Pros ostatní o pomoc. 

 Věnuj se spolu s ostatními sportu. 

 Zavolej členům rodiny nebo přátelům, se kterými jsi již delší dobu nebyl v kontaktu. 
Projev jim upřímný zájem o to, jak se jim daří. 

Vědomě si všímej toho, jak můžeš projevit lidem něco dobrého! Přinášej do jejich života 

radost! Zde je několik nápadů: 

 Pozdrav lidi jménem a přátelsky se na ně usměj. 

 Zapamatuj si jména a potřeby svých blízkých. Ptej se, jak se jim daří. 

 Projev upřímný zájem o druhé lidi. Přemýšlej nad tím, co je zajímá a co je pro ně 
důležité. Ptej se jich a se zájmem jim naslouchej. 

 Projev druhým lidem pochvalu a úctu. 

 Využij každou příležitost, abys druhým projevil svou vděčnost. 

 Povzbuď druhé, když se jim něco nepodařilo nebo když stojí před těžkou výzvou. 

 Řekni druhým, že se za ně modlíš. 

 Mysli na narozeniny a jiné příležitosti. 

 Navštiv lidi, kteří se čerstvě přistěhovali do tvého sousedství, a přivítej je. 

 Daruj vlastnoručně upečený chléb, housky apod. 

 Napiš někomu, kdo prochází těžkou životní situací, povzbudivé psaníčko (nebo 
zprávu). 

 Všímej si toho, kde lidé potřebují pomoc, a nabídni jim ji! 

 Navštiv lidi, kteří jsou osamělí. 

Myšlenka je naprosto jednoduchá - setkávej se s lidmi tak, jak by to dělal Ježíš na tvém 

místě! Nežij jen sám pro sebe, ale buď požehnáním pro druhé. Pokud to uděláš a budeš 

vyznávat radostně svou víru, zažiješ, že ti lidé dají svou důvěru a otevřou se Bohu. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Pros Boha, aby si tě použil k požehnání druhým! Promysli si, jak můžeš lidem, 
za které se pravidelně modlíš, udělat radost a pomoci. Napiš si konkrétní nápady, 
které v následujících dnech provedeš. Zrealizuj dnes první nápad! 

  



Impulz učednictví #30  

V Matouši 10 čteme, že Ježíš vyslal svých dvanáct učedníků a dal jim na cestu zvláštní 
pokyny. V Lukáši 10 to celé Ježíš opakuje se sedmdesáti učedníky. Tyto pokyny jsou aktuální 
dodnes. Čteme tam: 

„Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud 
neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům 
hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám.“ 
(Mat 10:11-13) 

„Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.‘ Bude-li tam přítel 
pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte 
a jezte a pijte, co nabízejí – dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu 
do domu.“ (Luk 10:5-7) 

Učedníci měli hledat takové lidi, které Bůh připravil, a na ně se soustředit. Myšlenka byla 
jednoduchá: Bůh sám je neustále aktivní v otevírání lidských srdcí pro evangelium. Ježíš řekl: 

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak 
vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6:44) 

Můžeme lidi zasáhnout evangeliem pouze tehdy, když Bůh nejdříve zasáhne srdce těchto lidí. 
Misie neznamená nutit evangelium lidem, kteří je nechtějí slyšet. Mnohem více máme naši 
víru otevřeně vyznávat, a přitom mít otevřené oči vůči lidem, kteří jsou otevření pro Boha. 
Když takové lidi objevíme, máme se na ně soustředit, vysvětlit jim evangelium a číst s nimi 
Bibli. 

Skutky apoštolů jsou plné lidí, které si Bůh připravil, např.: 

 Etiopský komoří (Sk 8:26-40) 

 Setník Kornelius (Sk 10) 

 První křesťané v Antiochii (Sk 11:19-24) 

 Prokonzul Sergius Pavel z Kypru (Sk 13:7) 

 Lýdie (Sk 16:13-15) 

 Žalářník ve Filipech (Sk 16:22-34) 

Uvědom si, že Bůh je neustále misijně činný. Připravuje lidi a chce tě přitom použít, 
abys je dále vedl. Misie není pouze to, co děláme pro Boha, ale co děláme s Ním a co dělá On 
skrze nás. Naším úkolem je vidět, na jaké lidi Duch svatý působí a soustředit naši snahu 
na ně. 

Jak můžeme poznat, na jaké lidi Bůh právě působí? V podstatě jsou to přesně ty věci, 
které jsme probrali v minulých impulzech učednictví. Když se modlíme za lidi, vmísíme se 
mezi ně, otevřeně prožíváme svou víru, projevujeme lidem dobro a upřímně mluvíme o Bohu 
a jeho lásce, děti pokoje vůči nám zpozorní. Vzniknou naprosto přirozeně rozhovory o víře. 
Přijmou tvoji pohostinnost a sami tě pozvou. Rádi přijmou duchovní literaturu. 
V dalších impulzech učednictví se naučíš, jak můžeš dále vést lidi, kteří jsou otevření 
pro Boha. 



Teď jsi na řadě ty! 

Modli se dále za lidi na tvém modlitebním seznamu. Prožívej před nimi svou víru, projevuj 
jim dobro a vyprávěj jim o Boží lásce a jeho dobrém plánu pro jejich život. Všímej si, 
kdo na tebe otevřeně reaguje. 

  



Impulz učednictví #31  

V Markovi páté kapitole čteme o posedlém gerasenském muži, kterého Ježíš vysvobodil 
od démonů. Lidé z města prosili Ježíše, aby od nich odešel. Ten muž sice toužil zůstat 
s Ježíšem, jenže Ježíš měl lepší plán! Poslal ho k jeho rodině, aby jim vyprávěl, co pro něj Pán 
učinil. 

„On mu to ale nedovolil. Řekl mu: ‚Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak velké věci pro tebe 
udělal Pán a jak se nad tebou slitoval.‘ Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co pro něj 
Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni.“ (Mar 5:19.20) 

Muž vyprávěl nejen své rodině, ale lidem z celého území Desetiměstí, jak ho Ježíš osvobodil. 
Když se Ježíš později vrátil do tohoto místa, byli lidé připraveni jej přijmout. 
(Mar 7:31) 

Ten muž nedokázal kázat obsažná kázání. Ale mohl vyprávět, jak jej Ježíš vysvobodil. Přesně 
to stejné můžeme vyprávět i my! 

„Každý opravdový učedník se rodí do Božího království jako misionář.“ {TV 120.1} 

Když mluvíme s lidmi o víře, nejde pouze o to, abychom předávali dál biblické vědomosti. 
Lidé musí vidět, jak víra v našem životě prakticky vypadá. Proto vyprávěj lidem, co jsi 
s Bohem prožil a jak tě změnil! Tento příběh je jedinečný! Vyprávěj o zkušenostech, které jsi 
s Bohem zažil a jak Ježíš změnil tvůj život. Takové osobní svědectví se skládá ze tří částí: 

1. Jaký byl můj život, než jsem se stal křesťanem? 
2. Jak a proč jsem se stal křesťanem? 
3. Jak vypadá můj život s Ježíšem dnes? 

 

 

Napiš si jednoduše ke každé z těchto tří částí tři krátká hesla! A pak nacvičuj vyprávění svého 
osobního svědectví během dvou minut. 



Můžeš povyprávět jedinečný příběh! I když jsi vyrostl ve věřící rodině a nikdy jsi nepomyslel 
na to, že bys měl žít život bez Boha a sboru, můžeš říci: „Vyrostl jsem ve věřící rodině 
a odmalička jsem byl seznamován s Bohem a s Biblí. Moji rodiče mi ukazovali, jak žít 
s vírou. Ale i u mě došlo k okamžiku, kdy jsem se musel rozhodnout, jestli jejich víru cele 
přijmu za svou.“ 

Moje osobní svědectví zní takto: 

„Vyrostl jsem v ateistické rodině. Bůh pro mě v dětství nebyl důležitý. A přesto jsem již jako 
dítě měl otázku, na kterou by bez Boha existovala pouze špatná odpověď: Co se stane, 
až zemřu? Myšlenka, že žiji, byla pro mne ohromující. Žasnul jsem nad zázrakem života. 
Fascinovalo mě, že můžu přemýšlet a cítit. Ale myšlenka, že bych jednou už na celou věčnost 
neměl existovat, byla pro mě jednoduše strašná. Připadal jsem si tak malý, ale ateismus 
mi nemohl dát žádnou lepší odpověď. 

Když mi bylo 18 let, stalo se něco, co můj život kompletně změnilo. Jeden kamarád mě 
pozval na křesťanské setkání mládeže. Byl jsem zvědavý a otevřený, a tak jsem tam šel. Tam 
jsem zažil něco, co jsem do té doby ještě neznal. Ti mladí lidé měli mezi sebou nesmírně 
srdečné společenství, které mě velmi přitahovalo. Byli to inteligentní a láskyplní mladí lidé, 
kteří opravdově prožívali svou víru. To mě zaujalo. Začal jsem číst Bibli a naprosto mě to 
uchvátilo. Pomalu jsem docházel k bodu, že je možné, že Bůh existuje. Začal jsem se modlit. 
A zakusil jsem, že Bůh skutečně vyslýchá modlitby. V Bibli jsem nacházel fascinující odpovědi, 
které můj život naprosto změnily. Dnes vím, že Bůh je silnější než smrt a že existuje něco jako 
věčný život. 

To se stalo už před mnoha lety. Nikdy jsem nelitoval, že jsem se rozhodl žít život s Ježíšem. 
Dává mi do mého života hluboký smysl. A mám v srdci pokoj, který jsem předtím neměl. 
Za to jsem mu tolik vděčný!“ 

Když budeš vyprávět své osobní svědectví, dávej pozor na následující věci: 

 Samozřejmě chceme naše svědectví vyprávět svými slovy a nečíst, ale na začátek 
je užitečné si přesto vše napsat a jasně formulovat. Čím častěji to budeš vyprávět, 
tím přirozenější se staneš. 

 Buď stručný! Pokud někdo rád poslouchá, můžeš samozřejmě mluvit o něco déle, 
ale připrav se vyprávět svůj příběh krátce a stručně.  

 Používej pouze pojmy, které jsou snadno pochopitelné. 

 Nekritizuj jiná náboženství a církve, ale stavěj do centra Ježíše. 

 Buď přátelský a vyprávěj se zářivým úsměvem, co pro tebe Ježíš učinil. Nech druhé 
pocítit, že tvoje víra je pro tebe tou nejhezčí věcí na světě. 

 Modli se o to, aby Bůh během tvého vyprávění působil na srdce druhých. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Napiš si své osobní svědectví a vícekrát si jej o samotě nahlas nacvičuj. Poté hledej 
příležitosti povyprávět jej lidem, kteří jsou na tvém modlitebním seznamu.   



Impulz učednictví #32  

Když vyprávíš své osobní svědectví nebo jinou zkušenost, kterou jsi s Bohem prožil, 
a vnímáš, že jsou lidé pro Boha otevření, pak jim vysvětli evangelium. Uvědom si, že lidé 
nebudou zachráněni na základě toho, že jsou tvými přáteli nebo že znají tvůj osobní příběh 
s Bohem. Je to samotné evangelium Ježíše Krista, které může lidi zachránit. Pavel to vyjádřil 
jasně a jednoznačně: 

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, 
ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: ‚Spravedlivý 
pak bude žít z víry.‘“ (Řím 1:16.17) 

V Novém zákoně je mnohokrát řeč o tom, že bylo zvěstováno evangelium. Je to Ježíšovo 
poselství! Bylo to poselství raných křesťanů. Je to TO věčné evangelium (Gal 1:6-9; Zj 14:6). 
Je naším povoláním zvěstovat evangelium. Proto je nezbytné, abychom byli schopni jej 
jednoduše a srozumitelně vysvětlit a ukázat tak lidem, jak mohou získat odpuštění vin 
a věčný život. 

  



Impulz učednictví #33  

Kdekoli Pavel nacházel příležitost, tam zvěstoval odvážně evangelium. Korintským napsal: 

„Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme 
spásy, je to Boží moc.“ (1. Kor 1:18) 

„Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, totiž toho ukřižovaného.“ 
(1. Kor 2:2) 

Evangelium je Boží moc, která lidi zachraňuje pro věčnost. Bůh chce, aby každý člověk slyšel 
evangelium, i lidé na tvém modlitebním seznamu.  

Zde vidíš ještě jednou kresbu a vysvětlení evangelia, tak jak jsem je použil ve videu: 

 

 

 

Když se díváme na náš svět, vidíme mnoho hezkého, ale také mnoho rozbitého. Zranění lidé, 
rozpadlé vztahy, nemoc, utrpení a smrt. Bůh nikdy nechtěl, aby náš svět takto vypadal. 
Když jej stvořil, byl svět perfektním domovem pro lidi, které chtěl vidět šťastné (1. Moj 1:31). 

Ale proč je náš svět dnes tak jiný než tehdy? Bible popisuje konflikt, který začal v nebi, 
když nejvyšší anděl začal šířit lži o Bohu (Zj 12:7-9). Ale proč jej Bůh hned nezničil? Je to 
úplně jednoduché - protože Bůh je láska (1. Jan 4:8). A protože láska může fungovat 
jen tehdy, když umožňuje svobodu. Láska se nedá vynutit ani koupit. Může být darována 
pouze dobrovolně. Proto dal Bůh andělům a také prvním lidem svobodu, aby mu důvěřovali, 
anebo uvěřili ďáblovým lžím. Žel se rozhodli pro nedůvěru vůči Bohu a útěk od Něj a šli si 



svou vlastní cestou (1. Moj 3). Toto oddělení se od Boha nazývá Bible hříchem. Skrze hřích 
upadl náš svět do tohoto zoufalého stavu. Důsledky hříchu vidíme nejen kolem nás, 
ale i hluboko v našich vlastních srdcích. Každý z nás má tyto černé skvrny, které svědčí mezi 
námi i před Bohem o naší vině: závist, vztek, žárlivost, nenávist, stud, vina. S tím už jsme 
se na tento svět narodili. Následkem hříchu je nakonec smrt (Řím 3:23; 6:23). 

Nežijeme ale rádi v tomto stavu beznaděje. Proto se mu pokoušíme uniknout. Někteří tím, 
že hledají své štěstí v budování kariéry nebo v materiálních věcech. Jiní to zkoušejí 
s alkoholem, drogami, nevázanými vztahy, zábavou a dobrodružstvím. A zase další se snaží 
dělat dobré věci a být zbožní. Ale všechny pokusy o únik z této zoufalé situace vlastní silou 
nás stahují jako pružiny zpátky, a ještě více nás ničí. 

Ale Bůh nás tolik miluje, že nechce, abychom žili v tomto stavu. Proto pro nás udělal to, 
co bychom my sami pro sebe nikdy nemohli udělat. Poslal svého Syna Ježíše na náš 
polámaný svět (Jan 3:16-18). Ježíš se stal člověkem a ukázal, jaký Bůh skutečně je (Jan 14:9). 
Ale ačkoliv žil čistým životem, byl náboženskými vůdci nenáviděn a přibit na kříž. Nemusel jít, 
ale šel dobrovolně na kříž, aby tam zemřel. Vzal na sebe vinu a polámanost celého lidstva, 
a tím i smrt, kterou jsme si zasloužili (Iz 53:4-6). Ale protože sám byl bez hříchu, smrt jej 
nemohla zastavit. Třetího dne vstal z mrtvých, a tím zvítězil nad smrtí. Šel zpátky do nebe 
a stal se Králem nebe a země. Skrze svoji smrt a zmrtvýchvstání nám nabízí dar, 
který bychom si nemohli nijak zasloužit. Když se k němu obrátíme, uvěříme mu, a tím osobně 
přijmeme jeho dar, odpustí nám naši vinu a daruje nám život nový, a dokonce věčný! Skrze 
Ježíše se může Boží původní plán pro náš život přece jen ještě stát realitou. Jednoho dne 
se Ježíš vrátí a učiní nový svět, na kterém bude vše, co bylo zničeno hříchem, znovu 
obnoveno (Jan 14:1-3; Zj 21:1-5). Bůh nám daroval život, abychom ho poznali a jednoho dne 
tam byli s Ním. Bůh nás stvořil pro lepší svět. Ale jediná cesta, jak tam přijít, je v přijetí daru, 
který nám nabízí skrze Ježíše. Chceš, aby ti Bůh odpustil tvou vinu a daroval ti věčný život? To 
můžeš zažít již dnes, když vyslovíš jednoduchou, upřímnou modlitbu: 

„Milý Bože, děkuji Ti, že mě tolik miluješ. Je mi líto, že jsem žil bez Tebe. Děkuji, že Ježíš 
zemřel za mé hříchy a vstal z mrtvých. Nechci od tebe již utíkat, ale navrátit se k tobě 
a přijmout dar odpuštění. Chci, aby ses stal Pánem mého života a vedl mě! Děkuji, že jsi mi 
odpustil mou vinu a teď mi dáváš nový život.“ 

Pokud ses modlil ze srdce, jsi nyní Božím dítětem a máš věčný život (1. Jan 5:11-13). 
To je dobrá zpráva v kostce. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Vezmi si list papíru a nacvič si s pomocí kresby vysvětlení evangelia. Pros Boha, 
aby ti ukázal, komu na svém modlitebním seznamu to máš vysvětlit jako prvnímu. Pros Boha 
o odvahu předávat dál evangelium! Ode dneška naprosto vědomě hledej příležitosti! 
Když tak učiníš, zažiješ Boží moc! 

  



Impulz učednictví #34  

Když Pavel v Aténách zvěstoval evangelium, reagovali jeho posluchači třemi různými 
způsoby: 

„A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: ‚Poslechneme 
si to od tebe někdy jindy.‘ Tehdy je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a uvěřili; 
mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další.“ (Sk 17:32-34) 

Když lidem dnes vysvětluješ evangelium nebo jednoduše prožíváš otevřeně svou víru, narazíš 
na stejné reakce. Je to jako u semaforu - červená, žlutá nebo zelená. Když uvidíš otevřenost 
pro Boha (žlutou nebo zelenou), nabídni lidem, aby si s tebou přečetli nějaké příběhy z Bible. 

„Já?“ ptáš se teď možná. „Já přece neumím dávat biblické hodiny!“ Ano, přesně ty! 
Kdo jiný? Kazatel? Ano, ten taky. Ale uvažuj: Když bude hodně členů církve v běžném životě 
svědčit o své víře a kdekoli se naskytne příležitost, budou vysvětlovat evangelium, začnou 
se setkávat stále znovu s lidmi, kteří budou chtít lépe poznat Bibli. Kazatel by neměl šanci dát 
tolik biblických hodin. To není ani jeho úkolem. Pravdou je, že dokud budeme tvrdit, 
že pouze kazatel má dávat biblické hodiny, nemůžeme počítat s růstem našich sborů. 

Misijní příkaz nebyl určen pouze kazatelům, ale všem Ježíšovým následovníkům. Dávat 
biblické hodiny neznamená, že budeš mít ve svém bytě kázání, ale že budeš jednoduše 
s dalšími lidmi studovat Bibli. Od impulzu učednictví #10 popisuji téma Discovery Bible Study, 
tedy společné objevování Bible. Prosím vrať se tam a podívej se, co tato metoda znamená. 
Je tak jednoduchá, že se ji mohou naučit a používat i děti. Skutečně, s touto metodou 
je nadmíru snadné číst s přáteli Bibli. 

Jak už jsme si říkali, jde prostě jen o to, objevit s pomocí jednoduchých otázek, co biblický 
text říká. Prostě se můžeš zeptat: 

 Co říká tento biblický úryvek o Bohu? 

 Co říká tento biblický úryvek o lidech? 

 Co říká tento biblický úryvek o životě s Bohem? 

 Co říká tento biblický úryvek o dalším tématu, které je tam zmíněno? 

 Jak můžeme osobně aplikovat to, co jsme se dnes naučili? 

 Komu o tom můžeme povyprávět? 

 

Když budeš se svými přáteli tímto způsobem číst Bibli, dosáhneš zároveň tří věcí, pomůžeš 
jim:  

 aby sami objevili, co biblický úryvek říká, 

 aby sami při svém čase ztišení četli Bibli, 

 aby sami četli s ostatními Bibli. 

 



Když se tuto metodu na skupince učednictví naučíš, zároveň se naučíš číst s druhými Bibli. 
Na rozdíl od skupinky učednictví, na které účastníci opisují biblický úryvek do svého 
poznámkového bloku, dáváme lidem, se kterými společně objevujeme Bibli, biblický úryvek 
již vytisknutý. Povzbuzujeme je, aby si příběh přečetli před dalším setkáním a dělali si 
poznámky. 

Pošlu ti nyní první téma z mé série biblických hodin „Objevit Ježíše“. Zítra ti vysvětlím, 
jak je tato série uspořádaná. 

Teď jsi na řadě ty! 

Vytiskni si tuto první biblickou hodinu a sám ji vypracuj. Potom si najdi někoho, 
s kým ji můžeš procvičit. Například v rámci rodinné pobožnosti nebo jednoduše s lidmi 
z tvého sboru. Začni se modlit za to, s kým můžeš společně objevovat Bibli. 

  



Impulz učednictví #35  

Důležitý cíl v těchto 40 dnech tréninku učednictví je, že to přijmeš jako samozřejmost, 
že můžeš s lidmi společně číst Bibli. Metoda společného objevování Bible (Discovery Bible 
Study) je tak jednoduchá, že se ji každý může snadno naučit a používat. Můžete ji v krátké 
době naučit dokonce i vaše děti. 

Studovat spolu s ostatními Bibli je tak velké požehnání! Ničím nemůžou tvé biblické 
vědomosti tolik růst a tvůj vztah s Ježíšem být tak posilněn, jako když čteš spolu s přáteli 
Bibli. Jak by se změnil náš duchovní život a naše sbory, kdybychom to činili! 

Žel si mnoho členů církve neumí vůbec představit dávat biblické hodiny, protože mají mylný 
dojem, že musí všechno dopředu vědět, než s tím vůbec začnou. Ale při metodě společného 
čtení Bible, kterou ses naučil v těchto 40 dnech, naopak nemá učitel se svými vědomostmi 
stát ve středu. Jde přece o společné objevování Bible pomocí dobrých otázek. A kdyby 
přitom někdo položil otázky, na které nemáš odpověď, není to vůbec žádný problém. Můžeš 
se z toho dokonce radovat, protože to ukazuje, že jsou aktivně zapojení. Můžeš říci:„To je 
dobrá otázka! To si musím ještě jednou nastudovat.“ Do příště můžeš dané biblické pasáže 
vyhledat, abyste společně našli odpověď. 

Průběh biblické hodiny se řídí čtyřmi základními částmi každého setkávání skupinek, 
které jsi již poznal, a sice společenství, biblické studium, misie a modlitba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství (15 minut) 

 Jak se máte? (Za co jste vděční? Co vás právě zaměstnává?) 

 Případně: Jak si můžeme vzájemně pomoci? 

 Případně přečíst biblické zaslíbení a povyprávět povzbuzující zkušenost. 

 



Biblické studium (30 minut) 

 Modlitba o Boží požehnání pro biblické studium. 

 Krátký pohled zpátky na poslední téma. (Co jsme se minule učili? Jak jste mohli 
naučené věci v posledních dnech aplikovat?) 

 Čtěte společně nový biblický úryvek! 

 Popros někoho, aby povyprávěl přečtený biblický příběh nebo úryvek vlastními slovy. 

 Přečtěte si biblický úryvek případně ještě jednou nebo si ho poslechněte jako 
biblickou audionahrávku! 

 Co nám říká tento příběh (příp. tento biblický úryvek) o Bohu? 

 Co nám říká tento příběh (příp. tento biblický úryvek) o lidech? 

 Co nám říká tento příběh o tom, jak můžeme žít s Bohem? 

 Co nám říká tento příběh o dalším tématu, které je v něm zmíněno? 

 Při doplňujících biblických verších: Co říkají tyto verše o tomto tématu? 

 Jak můžeme v našem životě použít a aplikovat to, co jsme se naučili? 

 

Misie (10 minut) 

 Komu můžeme povyprávět o tom, co jsme se naučili? (Zde je důležité, abychom stále 
znovu zdůrazňovali vizi, že chceme být požehnáním pro druhé lidi tím, že jim dáváme 
to, co jsme obdrželi od Ježíše.) 

 Jak můžeme být požehnáním pro druhé lidi? Znáte lidi, kteří potřebují pomoc? 

 

Modlitba (5 minut) 

 Mluvte s Bohem o tom, co jste se v tomto příběhu naučili. 

 Proste Boha, aby vám pomohl být požehnáním pro druhé lidi! 

 Za které lidi z vašeho modlitebního seznamu se dnes můžeme společně modlit? 

 

Dej svým přátelům téma na další týden, aby si ho mohli dopředu sami pročíst. 
Tímto způsobem je povzbudíš, aby četli sami pro sebe Bibli. Mysli na to, že cílem je 
multiplikace pracovníků! Proto je důležité, abys nejen dával biblické hodiny, ale zároveň 
své přátele vzdělával, aby s ostatními studovali Bibli. Popros je, aby sami převzali vedení 
biblické hodiny nebo jednotlivých částí, aby se skrze zkušenost naučili číst s přáteli Bibli. 
Poskytni jim k tomu materiál, aby mohli hned začít. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Vytiskni si druhou biblickou hodinu a vypracuj si ji. Poté najdi někoho, s kým ji můžeš 
procvičit, například v rámci rodinné pobožnosti nebo jednoduše s lidmi z tvého sboru. Modli 
se dále o to, s kým můžeš společně studovat Bibli.  



Impulz učednictví #36 

Dnes bych ti chtěl ukázat, jaké série biblických hodin používám. Protože jsou lidé rozdílní, 
potřebujeme mít k Bibli různé přístupy, abychom co nejvíce lidí oslovili. Používám tři série 
biblických hodin: 

 Objevit Ježíše: Tato série je vhodná pro lidi, kteří již jsou otevření zabývat se Ježíšem. 
Hned ji více přiblížím. 

 Příběhy naděje: Tato série začíná stvořením a prochází chronologicky nejdůležitějšími 
příběhy Bible, které pomáhají pochopit plán spasení. Tato série je obzvlášť vhodná 
pro lidi muslimského vyznání, protože ve starozákonních příbězích pojednává také 
o prorocích, kteří jsou zmíněni v koránu. 

 Objevit proroctví: Tato série se zaměřuje na lidi, kteří se zajímají o biblická proroctví. 
Zpracovává všechna témata v kontextu knih Daniel a Zjevení. (Ještě není hotová.) 

 

Dnes bych vám chtěl obzvlášť představit sérii „Objevit Ježíše“. Skládá se z šesti modulů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zažít Ježíše se skládá z příběhů, ve kterých lidé poznali Ježíše a byli jím proměněni. 
Tyto příběhy ukazují, jak můžeme osobně zakusit spasení skrze Ježíše Krista. 

 Příběh spasení pojednává o plánu spasení na základě nejdůležitějších dějinných 
událostí. 

 Žít s Ježíšem sestává z témat, která napomáhají žít s Ježíšem v úzkém vztahu, růst 
ve víře a zasahovat evangeliem druhé lidi. 

 Ježíšovo učení vysvětluje biblické učení ve světle evangelia. 

 Ježíšova církev zahrnuje témata, která popisují podstatu a cíl novozákonní církve. 

 V Ježíšově zjevení jsou probírány nejdůležitější proroctví z knih Daniel a Zjevení. 

 

Můžeš mít kdykoli přístup ke všem aktuálně vytvořeným originálním materiálům (německá 
a anglická verze) umístěným v níže uvedené složce na Google Drive. Pro překlad 
do češtiny hledáme dobrovolníky. 

Anglická verze 

Německá verze 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Podívej se na biblická témata z modulu 1A „Objevit Ježíše“. 

Vytiskni si tato témata a prostuduj si je v dalších dnech v rámci své osobní pobožnosti. Poté 
si najdi někoho, s kým je můžeš procvičovat. Například v rámci rodinné pobožnosti 
nebo jednoduše s lidmi ze svého sboru. Poté jsi připraven dávat biblické hodiny. Pros Boha, 
aby ti ukázal, s kým můžeš společně objevovat Bibli. 

 

P.S.: Jestli chceš, zopakuj si s pomocí těchto dvou videí témata posledních impulzů 
učednictví. 

Vést lidi k Ježíši 1. část 

Vést lidi k Ježíši 2. část 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1PmN3habNMwKEjZNTR5Tqkuyx5zq0SFut?fbclid=IwAR2WRwe2PkP82KJYI3Lnj3uqcgPznGOXvVb6UYUgcoErj7Mi2JMFvUj7QB8
https://drive.google.com/drive/folders/1gJZCL9PiduZRYskSTasOX2cCZa1hxK5u?fbclid=IwAR1RZfS_KD1yrP5waLV5srXtSxasTXm1SsUoxOJCEmLUQP7NTNDR_0sUpuU
https://drive.google.com/file/d/1-txxTZvh947-fYXYL70s8zFjFk0Y_TWc/view?usp=sharing
https://youtu.be/hDR4XjjRCaE
https://youtu.be/EfoiVUv9JGE


Impulz učednictví #37  

V posledních impulzech učednictví jsem ti ukázal, jak můžeš úplně jednoduchou formou číst 
s lidmi Bibli. Seznámil ses s materiálem k biblickým hodinám, který jsme vytvořili 
a používáme v misijní škole Josia. Doufám, že jsi pochopil, že k tomu, abys spolu s přáteli četl 
Bibli, nepotřebuješ kazatele.  

Dnes bych s tebou chtěl přemýšlet o nesmírně jednoduchém způsobu, jak získávat lidi 
pro Ježíše. Je to způsob: 

 Při kterém se může každý zapojit, nehledě na to, kolik zkušeností již získal. 

 Který lidem usnadňuje poznat Ježíše. 

 Skrze který vznikají pevné vztahy mezi členy církve a přáteli. 

 Skrze který rostou přátelé a členové církve ve víře. 

 Skrze který jsou lidé vyučeni pro službu a hned aplikují to, co se naučili. 

 Který není drahý a nevede k naprostému vyčerpání. 

 Který není pouze řadou seminářů nebo ojedinělou misijní akcí, ale běží nepřetržitě. 

 Který se dá snadno provést a je zábavný. 

To všechno můžeme prožívat skrze skupinky zvané Caregroups. Ještě jednou bych chtěl 
zopakovat: Caregroups jsou misijní domácí skupinky, které jsou stále otevřené pro nové 
hosty. Obsahují všechny čtyři části skupinek: společenství, biblické studium, misii a modlitbu. 
Většinou začínají společným jídlem. 

Caregroups vycházejí ze základních potřeb lidského srdce. Každý má touhu 
po společenství, respektu a sounáležitosti. Každý chce pomáhat při něčem smysluplném 
a mít pocit, že je potřebný. Křesťanské společenství je nejlepším zázemím, aby naši přátelé 
prožívali svou víru a poznávali Ježíše. 

Než ti vysvětlím fungování Caregroups, chtěl bych ti předat zkušenost, kterou prožil 
Lukas Reddiess. Lukas byl na Misijní škole Josia a založil u sebe doma ve švýcarské Basileji 
skupinku Caregroup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahoj milí přátelé, 

rád bych s vámi sdílel své zkušenosti, které jsem prožil minulý rok s naší skupinkou Caregroup. 

Poté, co jsme se minulé léto vrátili ze společné surfařské dovolené z Francie, ozvala se mi 
jedna studentka, která chtěla v budoucnu studovat v Basileji. Chtěla vědět, co jako mládež 
podnikáme v regionu Basilej a jestli bychom se nemohli setkávat častěji v rámci pokračování 
našeho Surfcampu. To byl podnět, který vedl k tomu, že jsme založili mládežnickou 
Caregroup. Říkáme jí „Frittigträff“ (páteční setkání). Každý pátek se setkáváme v 19:00 hodin 
ke společnému jídlu, sdílení se o daném týdnu, společným modlitbám, zpěvu a čtení Bible. 

Hezké na tom je, že každý se může zapojit svými dary a schopnostmi. To může být například 
vaření, prostření stolu, přednes hudebního příspěvku, zamyšlení, vedení modliteb atd. Každý 
je potřebný, protože každý dostal od Boha dary! Když přijde někdo nový, což se děje velmi 
často, hned přemýšlím: Kde by mohl být užitečný? Jedna z mých nejoblíbenějších vět je 
„Můžeš mi krátce pomoci?“ (mentoring). Kde se člověk cítí být potřebný a vážený, tam rád 
zůstane! Krok za krokem můžu pozorovat, jak mladí lidé rostou ve svých úkolech a učí se 
přebírat zodpovědnost. 

Když ale člověk zůstane jen sám pro sebe a konzumuje, může se duchovně rychle „přejíst“! 
Z tohoto důvodu jsme uvažovali: „Jak se můžeme stát prakticky požehnáním pro naše město 
Basilej?“ Proto jsme se zeptali začátkem května oddělení městské misie, jestli bychom mohli 
uspořádat jarní slavnost pro bezdomovce z našeho města. A to se také uskutečnilo! 

Ráno 3. května ale bylo velmi deštivo a chladno. Měl jsem pochybnosti, jak celá jarní slavnost 
proběhne a jestli v tomto počasí vůbec někdo přijde. Mohl jsem se za to pouze modlit. 
Když jsem ve čtyři hodiny odpoledne přišel ze školy, začalo svítit slunce a až do začátku 
slavnosti nebyl na nebi ani mráček. Přes 80 drogově závislých lidí, bezdomovců, prostitutek, 
azylantů a dalších potřebných lidí nás navštívilo! Každý z nás mladých určitým způsobem 
přispěl, ať už hudbou, rozdělováním jídla, grilováním nebo jednoduše povídáním si s nimi! 
Když jsme v deset hodin večer končili, začaly padat zase první dešťové kapky! 

Sociální pracovník, se kterým jsme slavnost plánovali, mi na cestě domů stále znovu 
opakoval, jak žasne nad vírou těchto mladých lidí a jak klidná atmosféra během celého 
večera panovala (což bylo spíše neobvyklé). 

Každý týden se nás schází 12 až 25 mládežníků. Uvidíme, kam nás Bůh povede 
do budoucna. V této době, která je ovlivněna nestálými vztahy, samotou a depresemi, 
je pro mnohé lidi velmi důležité najít domov, i v duchovním slova smyslu. Vidím ve skupince 
Caregroup řešení pro svět, který se hroutí vlivem současného individualismu. 

 

Lukas Reddiess 

  



Impulz učednictví #38  

Ještě jednou si ujasni, že skupinky učednictví jsou tu od toho, abychom se připravili 
na službu. Cílem je, aby skrze skupinky učednictví vznikly malé skupinky, skrze které získáme 
lidi pro Ježíše. Scházíme se proto v rámci skupinek učednictví pouze omezenou dobu, 
abychom se naučili založit takové malé skupinky. Ideálně by měl na konci každý aktivně 
spolupracovat ve skupince Caregroup, do které budeme zvát naše přátele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh setkání skupinek Caregroup se zakládá na čtyřech fázích skupinek: společenství, 
biblické studium, misie a modlitba. 
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Dnes jde o společenství. Zde je několik praktických pokynů, které poukazují na to, jak toto 
společenství na skupinkách Caregroup vypadá: 

 Je důležité, aby se skupinka Caregroup pravidelně jednou týdně scházela. Když se lidé 
scházejí v delších odstupech, je mnohem těžší budovat společenství. 

 Nejlépe začíná skupinka Caregroup společným jídlem, protože tak vznikne atmosféra 
nenuceného společenství. 

 Chceme skutečně mít podíl na životě ostatních. Mluvíme otevřeně o tom, 
co se v našem životě děje a modlíme se za sebe navzájem. 

 Myslíme na narozeniny a jiné důležité události. 

 Komunikujeme mezi sebou také mimo setkání na skupince, např. přes krátký 
telefonát nebo chat. Doporučuje se pro tento účel zřídit skupinu na WhatsApp nebo 
jinde. To přispívá k vědomí sounáležitosti a zasáhne i ty, kteří se nemůžou pokaždé 
zúčastnit. 

 Když se někdo právě nemůže zúčastnit, uděláme na setkání skupinovou fotku 
a pošleme ji s pozdravem do skupiny. 

 Trávíme spolu čas, např. společné výlety, narozeninové oslavy, filmové večery 
nebo večery her apod. 

 Když někdo potřebuje pomoc, společně se toho chopíme a vzájemně si vypomůžeme. 

 Dbejte na to, aby byly úkoly rozděleny mezi co nejvíce lidí. Kdo převezme úkol, 
identifikuje se mnohem snáze se skupinkou a je tak i spolehlivější. Možné úkoly jsou: 
o vést narozeninový seznam a napsat přáníčko k narozeninám, 
o zorganizovat plán jídla, 
o přinést něco na jídlo, 
o přečíst biblický text na další týden jako audio-zprávu a poslat jej do skupiny 

WhatsApp (nebo jiné), 
o nacvičit na příště novou píseň. 

 

Společné jídlo vytváří nenucené, přirozené společenství, které snadno umožňuje sdílet se 
a uvolnit se. Když si my sami toto společenství užíváme a vidíme, že i naši hosté se cítí dobře, 
je mnohem snadnější pozvat nové hosty. U jídla je třeba dbát na několik věcí: 

 Jídlo by se nemělo skládat jen z pár drobností, ale mělo by opravdu zasytit. 

 Zároveň by mělo vše být připraveno jednoduchou formou. Polévka nebo pečivo 
nebo něco podobného jsou úplně dostačující. 

 Jídlo by mělo být plnohodnotné, chutné a vegetariánské, aby bylo dobrým 
svědectvím pro naši zdravotní reformu. 

 Zodpovědnost za přípravu jídla by měla být rozdělena mezi členy základního týmu. 
Nejlepší je, když je jeden zodpovědný za vytvoření plánu, kdo co přinese. Můžou být 
zahrnuti i hosté, kteří pravidelně přicházejí. Když sami něčím přispějí, identifikují se 
tak ještě silněji se skupinkou. 

 Důraz je u jídla kladen na společenství, nikoli na samotné jídlo. Rozhovory u stolu 
by měly být uzpůsobeny tomu, aby se hosté cítili vítáni. 

 



Po jídle většinou zpíváme společné písně. Toto je forma společného uctívání a vytváří ducha 
pospolitosti. Zde několik pokynů, jak může být společné zpívání dobře uzpůsobeno: 

 Je důležité zpívat písně naprosto uvědoměle srdcem a rozumem. Několik úvodních 
slov k písni je mnohdy dobrým způsobem, jak v tom druhým pomoci. 

 Mezi jednotlivými písněmi můžeme vyjadřovat chválu a vděčnost. 

 Je důležité mít k dispozici dostatek zpěvníků. 

 Vybírejte známé a oblíbené písně, které se i hosté snadno naučí a rádi budou zpívat 
s vámi. 

 Je důležité, aby byly písně doprovázeny nástroji. 

 Je také možné vybrat pro skupinku Caregroup znělku, která se bude při každém 
setkání zpívat. 

 Učte se cíleně nové písně, abyste rozšířili svůj repertoár. 

 Zpívejte také písně, které se zpívají při bohoslužbě. To pomůže našim přátelům cítit 
se dobře, když přijdou na naši bohoslužbu. 

 Zpívejte také zhudebněné biblické verše. Neexistuje žádná lepší metoda, jak si osvojit 
biblické verše. 

 Skupinka Caregroup si také může nacvičit písně, které budou předneseny 
při bohoslužbě. To vytváří příležitost pro naše přátele, aby navštívili bohoslužbu. 

 

Po zpívání je čas na společné sdílení se o tom, čím právě žijeme. Položte jednoduše otázky 
jako: „Za co jsi vděčný?“ nebo „Co tě právě zaměstnává?“ 

Na tuto celou oblast společenství (jídlo, zpěv, sdílení) si vyhradíme zhruba hodinu času. Zítra 
si povíme o společném čtení Bible, misii a modlitbě. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Začni se modlit za to, kdy a s kým můžeš zahájit skupinku Caregroup. 

  



Impulz učednictví #39  

Setkání skupinky Caregroup trvá zpravidla dvě hodiny. Setkání se dělí na čtyři části: 

 Společenství (jídlo, zpěv, sdílení): 60 minut 

 Biblické studium: 35-40 minut 

 Misie: 5-10 minut 

 Modlitba: 10-15 minut 

Dnes bych ti chtěl vysvětlit, jakým způsobem probíhá biblické studium, misie a modlitba. 

U biblického studia používáme metodu Discovery Bible Study. Zde je třeba dbát 
na následující: 

 Většinou studujeme biblické příběhy. Tak můžou i hosté, kteří přijdou poprvé, 
hned něčemu porozumět. Na druhé straně jsou příběhy tak hluboké, že i dlouholetí 
členové církve z toho mají velký přínos. 

 Biblické studium je praktické a aktuální. Má být mostem mezi Biblí a naším životem. 

 Stejně jako je tomu u biblických hodin, dostávají účastníci pracovní list s příběhem 
týden předem, aby si mohli již dopředu příběh nastudovat. 

 Jeden účastník má za úkol poslat biblický text během týdne do skupiny ve formě 
hlasové zprávy. 

 Studujeme pouze Bibli a žádné další knihy, ani knihy od Ellen Whiteové. 
Její literatura je velmi hodnotná a je velkou pomocí pro přípravu tématu, 
ale ve skupince Caregroup je základem pro naše studium pouze samotná Bible. 

 Když má některý z hostů otázky k biblickým učením, nezasypeme ho našimi 
odpověďmi, ale dáme mu biblické texty a povzbudíme ho, aby se pokusil sám najít 
odpověď v Bibli. 

Po biblickém studiu je čas pro misii. Mluvíme o tom, jak můžeme být požehnáním 
pro druhé lidi a jak můžeme pozvat nové hosty na naši skupinku. Naše základní myšlenka je: 
naše Caregroup je zde pro lidi, kteří k ní ještě nepatří. Proto jsme stále otevření pro nové 
hosty a povzbuzujeme každého, aby pozval na skupinku přátele. Tato část je také příležitostí, 
kdy můžeme předávat impulzy osobní evangelizaci. Dokument „Misijní impulzy“ (česká verze 
je v přípravě)obsahuje k tomuto tématu mnohé náměty.  

Při modlitbě se rozdělíme do skupinek po třech až čtyřech lidech. Zde si sdělíme v krátkosti 
naše potřeby, které aktuálně máme, a modlíme se poté jeden za druhého. Modlíme se 
v krátkých, stručných větách. To nám usnadní udržet při modlitbě pozornost. Navíc tento 
způsob modlitby povzbudí naše hosty, aby se také účastnili. 

 

Teď jsi na řadě ty! 

Vezmi si svůj modlitební seznam a přemýšlej, kteří lidé, za které se modlíš, by mohli mít 
zájem o účast na skupince Caregroup. Modli se cíleně za to, aby je Bůh připravil na chvíli, 
až je pozveš.  



Impulz učednictví #40  

Dnes dostáváš poslední ze 40 impulzů učednictví. Doufám, že ses naučil hodně věcí, 
které obohatí tvou službu pro Ježíše. Ale ještě více doufám, že jsi Ježíšův příkaz dělat z lidí 
učedníky přijal osobně. Protože ještě nikdy nebyla sklizeň tak velká jako dnes. A ještě nikdy 
nebyla potřeba nových pracovníků pro sklizeň tak velká jako dnes. 

Uvědom si, že učednictví znamená celoživotní učení se, a že vždy existuje něco, 
co se můžeme ještě přiučit. Já sám jsem se naučil mnohému od jiných. Mluvil jsem s lidmi, 
kteří měli více zkušeností než já. Četl jsem mnoho knih, díval se na videa a navštěvoval 
školení. Nikdy se nepřestaň učit! Prosím vytiskni si těchto 40 dnů učednictví a ještě jednou si 
je důkladně vypracuj.  

 


