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OTÁZKA MĚNÍCÍ ŽIVOT

„JAKÉ JSOU TVÉ STEZKY?“

Tzn:  Jak nalezne člověk reagující na Krista svou cestu k víře a křtu?



„ … čiňte učedníky … křtěte je … učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.”

• Učednictví může být chaotické a náhodné

• Obnova může být chaotická a náhodná

• Oblasti učednictví, které jsou často opomíjeny

• Učednictví a obnova nemohou být bezpečně delegovány na obyčejné lidi

• Zamýšlené vyslání Těla Kristova je zhaceno

• Raná církev jednala v učednictví se záměrem – Didaché

Tam, kde není stezka



Martin Luther

„K tomu, abych nabídl tento 
Katechismus čili křesťanské učení 
v této malé, prosté a jednoduché 
formě, mě přinutila hrozná 
a žalostná nouze, kterou jsem 
zakusil, když jsem byl 
vizitátorem.“



George Whitefiled

„Můj bratr [John] Wesley jednal 
moudřeji než já. Duše probuzené 
svou službou spojil v třídách, čímž 
zachoval ovoce své práce. Já jsem 
tak neučinil a tak mí lidé jsou jako 
provazy z písku.“ 



Stezky víry a církevní problematiky

ZNÁT KRISTA
Od počátku víry ke křtu

ŽIVOT CÍRKVE
Uctívání, Modlitba, Večeře Páně, Dávání, Společenství, Sdílení víry, Služba, Dary

Stezky víry a problematiky života
Identita, Manželství, Sex, Rodičovství, Finance, Nefungující rodiny, Rozvod, 

Zneužívání, Závislost

Obnova a učednictví – POTŘEBUJETE STEZKY



„Učiním z vás 
rybáře lidí.”

katartizō
Opravovat

Připravit k užívání



Jak Ježíš buduje svoji církev

• A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, 
jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, 
jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené 
dokonale připravil k dílu služby – k budování 
Kristova těla,

Efezským 4,11–12



Dva způsoby obnovy

PAVEL – Sk 9,1–19 
(Setkání se s mocí)



Dva způsoby obnovy
ONESIMUS – Filemonovi 10–14

(Proces)
Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve 

vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale 
nyní je tobě i mně k užitku. 



Sedmnáct součástí obnovujícího 
prostředí

1 Tesalonickým 5,11–23
SETBA POTŘEBUJE SPRÁVNÝ TYP PŮDY



#6 – „kárejte neukázněné“

ataktos
„mimo řád“

noutheteō
„instruovat ohledně jednání, které je nesprávné 

a trvat na tom až do okamžiku, kdy se jejich 
jednání změní“



#7 – „těšte malomyslné“

oligopsychous
„malé duše“

paramuthia
„promlouvat zblízka“

„přivádět blíž a citlivě utěšovat“



!"#$ %&'()*'+*#,*#,-./0123
asthenēs

„bez sil“

Antecho
„pevně držet, věnovat dostatek pozornosti, 

pomáhat a starat se“



Jak delegovat službu?

Výcvik
Nástroje

Struktura & podpora
Důvěra v tělo Kristovo



Správná církev produkuje výsledky
ROZVOJ VEDOUCÍCH

ZDRAVÍ CÍRKVE

UČEDNICTVÍ
OBNOVA

PASTORAČNÍ PÉČE

EVANGELIZACE



Podobenství o dobrém Samaritánovi



Lukáš 10,25

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho:
Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl 

na věčném životě?



Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? 
Jak to tam čteš?“

Lukáš 10,26



On mu řekl:  „Miluj Hospodina, Boha svého, 
z celého svého srdce, celou svou myslí 
a ‚miluj bližního svého jako sám sebe.‘“

Lukáš 10,27



Odpověď

Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň 
a budeš živ.“



Problém

Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto 
Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“



Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel 

z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; 

ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.



Náhodou šel tou cestou 

kněz, ale když ho uviděl, 

vyhnul se mu.



A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu 
místu a uviděl ho.



Van Gogh
1853–1890

Ale když jeden 
Samařan na své 
cestě přišel k tomu 
místu a uviděl ho, 
byl hnut 
soucitem…



Jsme obklopeni bolestí
Závislost na chemických látkách, sexuální zneužívání, 

sexuální závislost, nefunkční manželství, rozvody, problémy 

v rodičovství, dysfunkční rodiny, smutek, poruchy příjmu 

potravy, pocit studu a viny, sebenenávist, spoluzávislost,

nejistota a deprese. 



Ferdinand Hodler
1853–1918

…uviděl ho 
a byl hnut 
soucitem.



…přistoupil k němu, 
ošetřil jeho rány 
olejem a vínem, 
obvázal mu je…

Johann Loth
1676



…posadil jej na 
svého mezka, zavezl 
do hostince a tam 
se o něj staral.

Van Gogh
1853–1890



Rembrandt
1606–1669

Druhého dne dal 
hostinskému dva denáry 
a řekl: „Postarej se o něj, 
a bude-li tě to stát víc, já ti 
to zaplatím, až se budu 
vracet.“



James 
Janknegt



• Kdo z těch tří, myslíš, byl bližní tomu, který upadl 

mezi lupiče?

• Zákoník odpověděl: „Ten, který prokázal 

milosrdenství.“

• Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak”

Aplikace



Bolest vytrvale volá po péči. Bůh k nám 
šeptá v našich radostech, mluví k nám skrze 
naše svědomí, ale křičí na nás skrze bolesti. 
Je to jeho megafon, kterým chce probudit 
svět. 

C. S. Lewis



Dobré skutky
Vytvářejí prostor pro

dobrou vůli
a otevírají srdce pro 

dobrou zprávu



Vedoucí malých skupin & Facilitátor výcviku

Search for Life – New Beginnings 

Search for Intimacy – Making Marriage Better

Man to Man – Woman to Woman

Valiant Man – Understanding Your Valiant Man

Door of Hope – Divorce Recovery

Mastering Your Money – Healthy Lifestyle

Kids with Courage – Parents with Courage



Správná církev produkuje výsledky
ROZVOJ VEDOUCÍCH

ZDRAVÍ CÍRKVE

UČEDNICTVÍ
OBNOVA

PASTORAČNÍ PÉČE

EVANGELIZACE



Vedoucí malých skupin

& Facilitátor výcviku

Kurz určený pro výcvik vedoucích 
pro jakýkoliv druh malých skupin


