
Název originálu: Discipleship Explored Leader´s Guide (2nd Edition)

Copyright © 2012 Christianity Explored

Vydavatel: The Good Book Company Ltd

www.thegoodbook.co.uk

 

Objevování učednictví – Průvodce pro vedoucí

1. české vydání 2018

Vydavatel: © PROMISE CZ, z. s. 

www.promisecz.org

Překlad z anglického originálu: Mgr. Radka Brahová

Korektura: MUDr. Michaela Šramlová

Sazba a tisk: Wydawnictwo ARKA, www.arkadruk.pl

Veškerá práva českého vydání vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být v jakékoli 

formě reprodukována bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Neoznačené biblické verše jsou citovány z Českého ekumenického překladu (Česká 

biblická společnost, Praha 2007); verše označené B21 jsou citovány z Bible – překlad 21. 

století (Biblion, Praha 2009).

Knihu lze zakoupit:

PROMISE CZ, z. s.

www.promisecz.org

ISBN: 978-80-87812-04-4

2



 ÚVOD 

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad 

tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. 

Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, 

abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, 

kdo by si rádi věci „osvěžili“. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili 

kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.

Pavel tento dopis napsal skupině nových křesťanů, kteří žili ve Filipech. Chtěl jim 

připomenout dobrou zprávu, které uvěřili, pomoci jim vytrvat za obtížných situací 

a povzbudit je, aby nechávali evangelium zářit v každé části svého života. Díky tomu 

je list Filipským ideální knihou pro každého křesťana a obzvlášť pro ty, kdo ve svém 

životě s Kristem stojí teprve na počátku. 

Díky nápadité kombinaci biblických studií, přednášek, videí, diskusí ve skupině 

a domácího studia Bible mohou členové skupinky objevovat, co to znamená 

následovat Krista v dnešní době, a cítit povzbuzení, aby se s důvěrou vydali v jeho 

šlépějích.

Pokud vedete kurz Objevování učednictví, zaregistrujte ho, prosím, na webových 

stránkách www.kurz.objevovanikrestanstvi.cz, abychom se za vás mohli modlit 

my i ostatní a abychom k vám mohli poslat případné zájemce.

Přejeme vám, aby vám Bůh hojně požehnal ve všem, co budete v rámci tohoto kurzu 

dělat ke Kristově cti a chvále.

Tým Christianity Explored Ministries, únor 2012
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Uvítejte účastníky na kurzu Objevování učednictví a představte se. Představit 

by se měli i ostatní. Snažte se zapamatovat si všechna jména.

Uveďte stručně kurz. Pokud bude váš kurz rozdělen do menších diskusních 

skupinek, tento úvod by měl přednést hlavní vedoucí kurzu pro všechny 

najednou. (Následující text je zamýšlen jen jako obecné vodítko.) 

Během následujících osmi týdnů budeme studovat, co to znamená následovat Ježíše 

a jak by to mohlo vypadat v našich každodenních životech. Budeme společně číst 

knihu Filipským. Je to dopis, který napsal apoštol Pavel skupině nových křesťanů, 

takže se z něj můžeme hodně naučit o tom, jak žít jako učedníci Ježíše Krista.

Chceme také věnovat čas odpovědím na jakékoli otázky, které jsou pro vás důležité. 

Kromě diskuse ve skupině bude na konci setkání také možnost neformálně si popo-

vídat.

Nebojte se psát si poznámky a otázky, které vás napadnou, když budete poslouchat 

biblický výklad. Ve vaší Příručce je na ně prostor.

Dejte každému účastníkovi Bibli a Příručku pro účastníky. 

Požádejte účastníky, aby si nalistovali 1. lekci na str. 5 Příručky.

Vysvětlete čtyři části každé lekce: 

K zamyšlení = budeme společně číst Bibli a budeme mluvit o tom, co jsme 

četli (v 1. týdnu to bude jinak).

Poslouchejte = poslechneme si přednášku k biblickému tématu nebo si 

pustíme video, můžeme si dělat poznámky do přehledu lekce v Příručce.

Diskuse = budeme diskutovat o určitých bodech z přednášky.

Domácí studium = určité texty z Bible si budete číst sami doma a pak 

budete mít možnost zeptat se na skupince na jakékoli otázky.
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 K ZAMYŠLENÍ 

 Požádejte skupinu, aby si nalistovala otázku na str. 5 Příručky.

Co byste napsali svým přátelům, kdybyste se neprávem ocitli ve vězení?

Měli byste mít připravenou vlastní odpověď pro případ, že by nikdo jiný nechtěl 

začít. 

V tomto okamžiku doporučujeme uvést knihu Filipským. Na konci Příručky 

pro účastníky (str. 79-80) najdete krátké shrnutí a mapu.

 POSLOUCHEJTE   FILIPSKÝM 1,1-11

 (Str. 6 Příručky pro účastníky) Povzbuďte účastníky, aby si psali poznámky 

a otázky, které je napadnou, když budou poslouchat přednášku nebo 

se dívat na video. V Příručce je místo na poznámky. 

Poznámka: Kurz Objevování učednictví používá Český ekumenický překlad.

„Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne 

Ježíše Krista.“ (Filipským 1,6)

  List Filipským napsal apoštol Pavel křesťanům, kteří žili ve městě Filipy, aby jim 

pomohl pokračovat v křesťanském životě. 

 Pavel tento dopis napsal, když byl ve vězení v Římě.

 Věděl, že Bůh působí v životech filipských křesťanů, protože viděl jejich „účast 

na díle evangelia“ (Filipským 1,5).
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 Pavel si byl jist, že Bůh dokončí dílo spasení, které začal.

 Víme, že Bůh v nás začal své dobré dílo, když máme účast na díle evangelia 

a dáváme najevo lásku k Ježíši.

 Můžeme si být jisti, že to, co Bůh začne, také dokončí.

 „Učedník“ znamená člověk, který se učí. Bůh nám pomůže naučit se, jak žít 

pro něj a růst v poznání Boha.

 DISKUSE 

  (Str. 7-8 Příručky pro účastníky) Zeptejte se skupiny, jestli je na přednášce 

nebo videu něco zaujalo. Pomůže jim to odpovědět konkrétně na to, co 

právě slyšeli, než přejdete k otázkám pro diskusi ve skupině.

1. Čím bychom si jako křesťané měli být podle Filipským 1,6 jisti?

2. Proč nám někdy uprostřed každodenního života přijde těžké věřit 6. 

verši?

3. Čeho se můžeme držet, když si nejsme jisti svým spasením?

4. Jakou změnu do našeho života by tato jistota měla vnést?

5. Jaký výsledek má Boží „dobré dílo“ ve vás a kdy bude hotové?   

(Viz verše 6, 10, 11.)
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 DOMÁCÍ STUDIUM 

 (Str. 9-12 Příručky pro účastníky) Ukažte účastníkům, které biblické texty by 

si měli v rámci domácího studia během příštího týdne přečíst. Kromě listu 

Filipským budou tento týden číst také texty z 1. Janova, Janova evangelia 

a listu Efezským. Ujistěte se, že účastníci vědí, jak tyto knihy v Bibli najít.

Můžete skupině ukázat, jak může studium vypadat, tím, že s nimi projdete 

první část jednoho ze studií. To by mělo dodat jistotu těm, kteří zatím nemají 

s biblickým studiem v této formě zkušenost, a sníží to také objem studia 

v prvním týdnu.

Následující odstavec je vytištěn v horní části str. 9 Příručky pro účastníky.

 Část „Domácí studium“ vám během týdne pomůže číst každý den Bibli. Texty pro 

tento týden vám pomohou porozumět tomu, jak si můžeme být jisti svým spasením. 

Na konci je místo pro otázky, které byste chtěli prodiskutovat na dalším setkání.

 NEDĚLE 

Přečtěte si text, který bude základem kázání ve sboru, kam chodíte.

V dalších šesti dnech:

 1. DEN 

  Znovu si přečtěte list Filipským 1,1-11. 

Zamyslete se nad odpověďmi, které jste uvedli k otázkám na str. 7- 8.

Poděkujte Bohu za to, že dobré dílo, které ve vás začal, dovede zdárně  

do konce.

 2. DEN 

  Přečtěte si 1. list Janův 1,5-2,1. 

Jan tento dopis napsal kolem roku 90 n. l. Je to pravděpodobně „oběžník“, který 

byl určen řadě sborů.
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1. Co to znamená „chodit v světle“? (Viz 1. Janův 1,6-7.)  
(Nápověda: Lidé, kteří chodí [neboli žijí] ve světle, potřebují, aby je 
Ježíšova krev očišťovala [verš 7], takže to neznamená „být dokonalý“. 
Světlo odhaluje různé věci a pomáhá nám je vidět jasně. Podívejte se 
do Jana 3,20-21.)

2. Co tedy znamená „chodit ve tmě“? (Viz 1. Janův 1,5-6.)

3. Řekněte verš 8 vlastními slovy.

4. Jak si můžeme být jisti, že vyznání hříchu bude znamenat jeho 
odpuštění? (Viz 1. Janův 1,9.)

5. Co je tak povzbudivého na rovnováze, o níž mluví 1. Janův 2,1?

 Poděkujte Bohu za to, že vaše víra může být jistá, protože je založena na tom, 

co pro vás Ježíš už udělal.

 3. DEN 

  Přečtěte si Janovo evangelium 6,35-40. 

Tyto verše pocházejí z diskuse mezi Ježíšem a lidmi poté, co zázračným způsobem 

nasytil více než 5 000 lidí pomocí dvou malých bochníků chleba a pěti ryb (Jan 6,1-

15). Dav si žádá zázračné znamení – takové, jaké dal lidu Mojžíš, když na poušti 

nasytil Izraelce manou (2. Mojžíšova 16,11-18.31).

Ježíš jim připomíná, že lidi ve skutečnosti nasytil jeho nebeský Otec. „Pravý chléb“, 

jak říká Ježíš, je ovšem „ten, který sestupuje z nebe a dává život světu“.

1. Jaký „život“ Ježíš přináší (verš 35)? 

(Nápověda: Podívejte se, co říká Jan 3,16 o tom, proč Ježíš přišel.)

2. Podívejte se na zaslíbení ve verši 37. Jak si můžete být jisti tím, že se 

tento slib vztahuje i na vás?
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3. Boží plán pro nás je jasně uveden ve verších 39-40.  
Jaká je Boží role v tomto plánu?

Jaká je naše role?

 Na základě těchto veršů poděkujte Bohu za to, co dělá ve vašem životě,  

a modlete se za další setkání kurzu Objevování učednictví.

 4. DEN 

  Přečtěte si Efezským 2,8-10. 

Apoštol Pavel napsal tento dopis křesťanům v Efezu. Tyto verše velice jasně 

vysvětlují, jak jsme spaseni.

1. Čím jsme spaseni podle veršů 8 a 9?

2. Co nás podle Pavlových slov nemůže zachránit? 

(Poznámka: Pavel o těchto věcech mluví proto, že je velice snadné 

spoléhat se právě na ně a ne na Boha.)

3. Řekněte verš 8 vlastními slovy.

4. Verš 10 je doslova nabitý významem. Které tři věci se z něj můžeme 

dozvědět? Všechny tři se soustředí na Boha a vycházejí z Boží 

iniciativy.

Modlete se, aby vám Bůh pomohl spoléhat se výhradně na něho samotného.

 5. DEN 

Znovu si přečtěte biblické texty, které jste si četli v průběhu minulého týdne.

Vyberte si verš, který vám nejvíce pomohl, napište si ho sem a naučte se ho 

zpaměti.
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 6. DEN 

Přečtěte si list Filipským 1,12-26, abyste byli připraveni na další setkání kurzu 

Objevování učednictví.

Máte nějaké otázky k textům, které jste v průběhu týdne četli?

Na počátku dalšího setkání budou mít členové skupiny možnost položit otázky, které 

je k biblickým textům, které studovali doma, napadly.
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