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Poděkování
Chtěl bych poděkovat zejména své manželce Stance, která se mnou žije pro Boží království, a pastorovi Staškovi za projevenou důvěru a podporu.
Také bych chtěl poděkovat našemu super-Connect-týmu, který mě za poslední roky posunul osobnostně i v oblasti leadershipu. Konkrétně mám na mysli Pepu, oba Honzy, Luciu, Karin, Davida a Kubu.
Děkuji také všem, kteří v posledních letech chodili na Connect nebo se zúčastnili učednických setkání
a učednictví online, protože díky zkušenostem s nimi bylo možné dát dohromady tuto příručku.
Chci poděkovat Božím mužům a ženám, z jejichž knih a (youtube) kázání jsem mohl čerpat inspiraci
nebo s nimi příležitostně strávit čas. Obzvláště bych chtěl poděkovat Tyronovi a Tatianě, kteří mě mnohé
naučili a inspirovali mě k řadě.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Duchu svatému, který mi sám nadiktoval nejedno kázání
a ukázal mi mnoho praktických cvičení k aktivitám online.
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Slovo úvodem
Ježíš jako vojevůdce Božího království má plány a záměry k rozšiřování svého působení zde na zemi.
K realizaci svých plánů pověřil nás, své učedníky. Naší úlohou je dostat zvěst o Jeho vítězství po celé
zemi (Matouš 28:18-20, Marek 16:14-20). Dostali jsme k tomu pokyny – činit další učedníky, křtít je
a vyučovat je. Skrze své slovo a Ducha svatého nám dal také nástroje k dokázání moci svého království.
Věřím tedy, že i vy, milí čtenáři, se do tohoto velkolepého plánu, ve kterém se s každým z nás počítá,
zapojíte a rozhodnete se učit druhé jednat v plnosti Ducha podle Božího slova. Pevně věřím, že vám
k zvládnutí tohoto životního úkolu pomůže i tato příručka.
Cílem této příručky není primárně vylepšit pastýřskou péči v církvi ani zasáhnout nově obrácené
lidi. Příručka je zaměřená na vyučování, které je základem pro šíření Božího evangelia. V této době
totiž vyvstává velká potřeba po vyučení (Božího) lidu Božím slovem. Bůh nám nechce předávat jen
intelektuální vědomosti, ale chce nás vyučit svým Duchem (Jan 6:45). Duch svatý Boží slovo vysvětlí
a oživí (2. Korintským 3:6). Tehdy budeme mít moudrost od Boha, proti které neobstojí žádní protivníci
(Skutky 6:10).
Příručka je také zaměřena na to, aby každý z nás začal jednat v plnosti Ducha (Jan 3:34). Nejen
v tom či onom daru, ale ve všech darech Ducha svatého. Chtěl bych vás naučit spolupracovat s Duchem
svatým tak, jak s ním spolupracuji sám. Za poslední roky se nám povedlo skrze vyučování a praxi uvést
již desítky lidí do operování v modlitbě v jazycích, do jejich výkladu, do proroctví, do slov poznání,
uzdravování a dalších darů Ducha.
Věřím, že i vy budete své životy žít v takovéto plnosti. S darem Ducha svatého do nás přišly všechny
jeho dary. Dary Ducha nejsou nic jiného než Jeho projevy. On pak přináší v každé situaci to, co je
zrovna potřeba (Jan 7:37-39, 1. Korintským 12:31-14:1). Naším úkolem je milovat Boha a milovat lidi.
Kde nestačí naše síla, tam je k dispozici ta Boží (1. Janova 3:17-18, Skutky 1:8).
Navíc když jsme se znovuzrodili (přijali odpuštění hříchů a Ježíše jako Pána) a přijali jsme křest
Duchem svatým, jsme uschopněni být v plnosti Kristovými učedníky a vést další lidi. Každý z nás totiž
má novou přirozenost (Krista v nás) a má stejného Ducha (Ducha svatého), který skrze nás chce jednat.
Protože tyto dvě „složky“ jsou v každém z nás totožné, můžeme se učit jeden od druhého, jak žít jako
nová stvoření zde na zemi a jak spolupracovat s Duchem svatým (2. Korintským 6:1, Galatským 6:16).
Na druhou stranu každé z předkládaných témat vyžaduje mnohem hlubší studium než pouze jednu či
dvě kapitoly této příručky. Ber tedy, milý čtenáři, tuto příručku jako úvod do života s Bohem a Duchem
svatým. Měj také na paměti, že život s Bohem není o „nějakých aktivitách“. Bůh chce s námi komunikovat a jednat skrze naše životy každý den. Nechť tě tedy On sám inspiruje do dalšího objevování Boží
dobroty k lidem.
Josef
Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku1 . Nebo naskenujte QR Code například pomocí QR Code Reader.
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https://drive.google.com/drive/folders/1tarQ3IzKeYk96ockZEJorsXsf7j6ReFw?usp=sharing
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Pro vedoucí učednických setkání
Chci každého z vás povzbudit k vedení druhých lidí. Když vedeme druhé, nejvíce se toho naučíme.
Učednická setkání jsou koncipována pro vedoucího a maximálně dvanáct dalších lidí, kteří se od něho
budou učit a napodobovat ho ve spolupráci s Duchem svatým. Pán chce i skrze toto dát v církvi povstat
novým vedoucím – služebníkům. Důležité tedy je, abychom šli lidem příkladem a dávali jim prostor,
aby i oni mohli vést další lidi. Příručka je koncipována tak, aby věřící povzbudila ke spolupráci s Duchem svatým, aby je zmobilizovala k boji a naučila jak získávat a vést další lidi. Příručka také obsahuje
seznam aktivit, které jsou postaveny na biblických principech, i když v Bibli konkrétně popsány nejsou.
Po konci kurzu s lidmi zústaňme v kontaktu a spolupracujme s nimi dále.
Pokud začínáme vést další lidi, je dobré jim říci cíle setkávání a „pravidla“ vzájemné spolupráce,
aby věděli co se od nich očekává. Tyto věci je dobré říci předem, aby si lidi udělali obrázek, do čeho
jdou. Předat jim můžeme například následující:
Cílem je, abyste: 1. Poznali, kým jste jako Boží synové a kým je váš Bůh, 2. Naučili se pracovat
v Duchu svatém, 3. Věděli, jaká je Boží vize, 4. Věděli, že jste součástí této vize a a jste povoláni podílet
se na jejím šíření.
Setkání budou mít následující „pravidla“:
1. Cílem je učednictví. Protože setkání vedu já, předpokládám, že jste se přišli učit ode mě.
2. Prostor na diskuzi — Bude prostor i na diskuzi, ale pokud budete nekonstruktivní, vyhrazuji
si právo s vámi ukončit spolupráci. Základem učednictví je, že se chcete něco naučit. Pokud se
diskuze nestihne během setkání, bude na ni prostor před a po setkání. Neboj se toho využít. Boží
slovo pracuje pro tebe tím víc, čím víc mu porozumíš.
3. Docházka — Chci, abyste chodili na každé setkání. Pokud jednou nebudete, je to v pořádku.
U dvou absencí zavřu oči. U tří a více absencí raději zvažte jiný kurz.
4. Choď včas — Buďte ohleduplní vůči ostatním a važte si jejich času. Pozdní příchody rozptylují
ostatní a mohou nabourávat setkání. Buďte si toho vědomi.
5. Struktura setkání — Každé setkání budu mít vyučování, proběhnou modlitby (v jazycích) a budeme se trénovat v jednání v Duchu svatém (prorokování, vidění v Duchu, vykládání jazyků,
uzdravování, slova poznání). S darem Ducha svatého do nás přišly všechny dary Ducha svatého.
Začněme je používat.
6. Domácí úkoly — Pokaždé zadám čtení na další týden, abyste byli v obraze, až přijdete na setkání.
Někdy budou i praktické aktivity na doma.
7. Dejte vědět, zda plánujete chodit. Po prvním setkání založím skupinový chat, kde budu sdílet
aktuální informace.
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Pro vedoucí učednictví online
Pokud nemáš ve svém okolí lidi, kterým se můžeš věnovat osobně nebo pokud chceš rozšířit „svoje
území“ o další lidi, začni vést lidi online. Učednictví online je koncipováno pro libovolný počet dvojic.
Důležité je jít lidem příkladem a modelovat aktivity co nejlépe, aby je byli schopni převzít, a poté sami
mohli vést další lidi. Zadání aktivit můžeš dát například ke komentáři pod online video a povzbudit
ostatní, ať se sdílejí do komentářů s tím, co jim přišlo na mysl během modliteb.
Stejně tak pro učednictví online je důležité předem říci vizi a požadavky. Zde je pro inspiraci upravený text, který jsem použil pro účely intenzivnějšího kurzu, který probíhal přes facebookovou skupinu:
„Ahoj, píšu úvodní informace k učednictví online. Plán je následující. Kurz tvrá 8 týdnů. Projdeme celkem 13 témat (každé budu vysílat přibližně 45 minut). Navíc budeme mít 3 hovory přes Zoom
(každý na hodinu), abychom mohli prodiskutovat nějaké nejasnosti a otázky, a abychom se trochu poznali s dalšími lidmi z kurzu. Po každém vysílaném tématu budou následovat dvě praktické aktivity,
které většinou budete dělat ve dvojici. Proto je důležité, aby každý z vás vstoupil do kurzu s jedním
sourozencem v Kristu. Před každou lekcí zadám povinné čtení z Bible, abyste byli v obraze, o čem
budu mluvit. Ke každé lekci dostanete sedm otázek, které dle vyučování (a svých znalostí) zodpovíte
a pošlete mi je vypracované na email. Chci mít zpětnou vazbu, že kurz opravdu sledujete. Vypracované
otázky mi posílejte vždy po 3-4 lekcích najednou, ať nejsem úplně zahlcen. Každý týden tedy nahraju
dvě vyučování, nebo jedno vyučování + bude Zoom hovor. Nahrávka bude uložena ve skupině, takže si
ji můžete pustit zpětně. Během týdne se Zoom hovorem můžete využít volný čas k tomu, že si případně
doposlechnete vyučování, se kterým budete ve skluzu.
Cílem je, aby po konci kurzu vznikly „úderné buňky“ Božího království na různých místech v republice, a abychom do budoucna spolupracovali (to je samozřejmě dobrovolné). Cílem je, abyste byli
schopni na konci kurzu: 1. sloužit Duchem Božím, 2. předat někomu dalšímu, co jste se naučili, 3. Co se
naučíte, přinesete do svého sboru a nebo povedete svoji vlastní učednickou skupinu či online vysílání.
Co se týče vyučování – nemám ambici pokrýt vše, co se daných témat týče. Vyučování mají být pro
vás vodítkem k soustavnějšímu studiu. Další doporučené materiály najdete v závěru knihy.
Jinak jsem otevřený ke konstruktivní diskuzi bez zbytečného dohadování se a nabourávání morálky
ostatních. Očekávám, že jste se přišli učit ode mě, ne poučovat ostatní.“
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1 Boží vize
Otázky
1. Co pro nás znamená, že Boží Duch má svou vůli a své záměry?

2. Proč je křest Duchem svatým důležitý?

3. Jakým způsobem Duch svatý umožňuje učednictví?

4. Jak chce Bůh zde na zemi prosadit svoji vůli?

5. Jaký je rozdíl mezi dodržováním Zákona a poddáváním se Božímu Duchu?

6. Proč je důležité znát Boží vůli?

7. V čem všem znáš Boží vůli?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Oživení: Modleme se všichni společně nahlas v jazycích. Nechme Ducha svatého proudit volně,
nenechme Ho skomírat jen v našem nitru, neuhašujme ho. Dostaňme se ze sebe, přestaňme řešit
své okolí a nenechme mysl utíkat k běžným záležitostem. Klidně se na začátek modleme česky
nebo vyhlašujme Boží slovo.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Boží Duch oživuje (Římanům 8:11, 2. Korintským 3:6). Modlitbou v jazycích získáváme čerstvost v životě, probereme se (Izaiáš 28:10-12, 1. Korintským 12:13). Navíc se modlitbou
v jazycích posiluje i imunita, odchází deprese nebo se zmírňuje stres (Blake, 2012). Kromě toho
působením Ducha pravdy je naše mysl jasnější a jasnější (2. Timoteovi 1:7).
Praktické aktivity online
• Oživení: Modleme se všichni společně nahlas v jazycích. Nechme Ducha svatého proudit volně,
nenechme ho skomírat jen v našem nitru, neuhašujme ho. Dostaňme se ze sebe, přestaňme řešit
své okolí a nenechme mysl utíkat k běžným záležitostem. Klidně se na začátek modleme česky
nebo vyhlašujme Boží slovo.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Boží Duch oživuje (Římanům 8:11, 2. Korintským 3:6). Modlitbou v jazycích získáváme
čerstvost v životě, probereme se (Izaiáš 28:10-12, 1. Korintským 12:13). Navíc se pravidelnou
modlitbou v jazycích posiluje i imunita, odchází deprese nebo se zmírňuje stres (Blake, 2012).
Kromě toho působením Ducha pravdy je naše mysl jasnější a jasnější (2. Timoteovi 1:7).
• Zaměření: Každý si otevřeme svoji Bibli (například Skutky 2:1-47 a Skutky 19:1-40), čtěme si ji
a přitom se modleme v jazycích. Všímejme si toho, jak se dokážeme do čtení ponořit. Po uplynutí
časového limitu (10 minut) se sdílejme o tom, co jsme četli a co nás k tomu napadalo. Číst a modlit
se v jazycích dokážeme současně, protože modlitba v jazycích plyne z našeho ducha (respektive
z Božího Ducha v našem duchu, Římanům 8:16), přičemž na čtení se soustředí naše mysl. Ta je
součástí duše.
Časová náročnost: 10 minut modlitby a 10 minut sdílení.
Záměr: Stejně jako všechny ostatní dary Ducha je modlitba v jazycích pro každého, kdo uvěří
v Ježíše Krista (Marek 16:15-20, Skutky 2:1-4). Jedním z benefitů modlitby v jazycích je to, že
uvolňuje ovoce Ducha svatého (Galatským 5:22-24). Ovocem lásky Ducha svatého je i sebeovládání. Tím pádem díky modlitbě v jazycích stoupá naše schopnost zaměřit se. Jen pozor – pro
některé lidi je náročnější modlit se va jazycích a zároveň číst.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Boží vize: Matouš 28:18-20; Marek 16:15-20; Lukáš 24:45-49: Skutky 1:5-8; Koloským 3:1-17
Boží vůle: Matouš 8:1-4, Jan 1:18, Skutky 20:27, Římanům 11:33-12:2, 1. Tesalonickým 4:3-7,
2. Petrův 3:9
Jak Bůh koná: Skutky 2:22, 15:12, 19:11, Římanům 15:18-21
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Boží vize
• vůle – G2307 – theléma – co si někdo přeje nebo je pevně rozhodnutý, odhodlaný, aby bylo
vykonáno; Boží vůle požehnat lidstvo skrze Krista; co si Bůh přeje, aby bylo vykonáno námi;
vůle, výběr, volba, sklon, touha, silné přání; potěšení
• chtít – G2309 – theló – chtít, mít v mysli, zamýšlet; být odhodlán, být rozhodnut, mít záměr;
toužit, přát si, milovat; mít zálibu v, mít potěšení v; rozhodnout
• působit/účinný – G1754 – energeó – působit, projevovat se; ukazovat aktivitu nebo účinkování
někoho; účinný, funkční, předkládající moc
• znamení – G4592 – sémeíon – znak, značka, znamení; osoba je tím odlišena od ostatních a je
tím známá; zázrak, div; Bůh jimi provází své slovo
• budou provázet – G3877 – parakolútheó – následovat; doprovázet; být vždy po něčím boku; být
vždy přítomen; být přítomen kamkoliv se jde; věrně následovat; porozumět
• mít/sužovaný – G2192 – echó – mít, držet, vlastnit, nacházet se ve stavu, být těsně připojen
k někomu (přátelství, manželství, služba, povinnost)
• činit dobře – G2573 – kalós – krásně, skvěle, dobře, znamenitě; být v pořádku (zdravý); mluvit
dobře o někom, ušlechtile, vznešeně, šlechetně, chvályhodně
Řecká slova – Modlitba v jazycích I
• rozněcovat – G329 – anazópyreó – zapálit, roznítit; oživit; rozdmýchat něčí mysl, sílu, nadšení,
zápal, horlivost
• dar – G5486 – charizma – přízeň (bez vlastní zásluhy); dar Boží milosti (týkající se vykoupení
a projevů Ducha)
• Boží – G2316 – theos – bůh, bohyně, božstvo; Bůh, Trojice (dohromady, i každý jednotlivě), Boží
věci; Boží rady, zájmy; vše, co se Boha týká; vše, co se k Bohu přirovnává nebo se mu podobá;
Boží zástupce; soudce
9

2 Vykoupení
Otázky
1. Jakých je 7 vykupitelských jmen?

2. Co znamená řecké slovo soteria?

3. Jak chápeš, že „Zákon Ducha života tě osvobodil od Zákona hříchu a smrti“?

4. Proč člověk padl?

5. Co znamená mít stejnou víru jako Abraham?

6. Proč je důležité chodit tím, co nevidíme?

7. Jsou stále „Boží cesty vyšší než naše“?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Strategie: Modleme se v jazycích a každý se soustřeďte na svůj život – služba Pánu, rodina,
práce, škola. Sepisujme si, co nám přichází na mysl, a pak v dalších dnech (měsících) jednejme
podle toho. Pokud chceme, můžeme se takto modlit za sebe navzájem ve dvojicích a poté se sdílet
o tom, co nám pro druhého člověka přišlo.
Časová náročnost: 10 minut modlitby a 10 minut sdílení.
Záměr: Modlitba v jazycích je dobrý filtr myšlenek. Duch svatý nám chce zjevovat svoje strategie
a plány (Římanům 8:26-27). My s nimi jen potřebujeme souhlasit a žít podle nich. O tom chození
s Bohem je (Micheáš 6:8). Tuto modlitební praxi můžeme samozřejmě aplikovat i na další oblasti
svého života či životní události.
Praktické aktivity online
• Vidět: Každý se modleme v jazycích a přemýšlejme nad Božím slovem a nad tím, co Bůh v našich
životech dělá. Přitom si všímejme, jaké nám přicházejí verše a obrazy.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Modlitba v jazycích je komunikace mezi naším duchem a Duchem Božím (1. Korintským
14:2). Duch svatý nás uvádí do veškeré pravdy, připomíná nám věci, které Ježíš řekl, a zjevuje
vám věci, které mají přijít (Jan 14:26, Jan 15:26, Jan 16:13). Rozněcováním Ducha svatého –
modlitbou v jazycích, chválou, vděčností nebo kázáním evangelia (2. Timoteovi 1:5-8, Efezským
5:17-21) se věci Ducha začnou uvolňovat z našeho ducha (respektive z Božího Ducha v našem
duchu, Římanům 8:16) do naší mysli a začínáme si být Boha více vědomi. Navíc se modlitbou
v jazycích naplňujeme Duchem Božím a upevňujeme se ve víře (Judův 1:20). Proto apoštol Pavel
říká, že nemáme bránit mluvit jazyky (1. Korintským 14:39).
• Duchovní boj: Uvolněme se a modleme se v jazycích za určité oblasti (naše rodina, práce, církev,
město, Čechy). Všímejme si, jak nás během toho Duch svatý vede od jedné oblasti k druhé (1. Korintským 14:14-15). Mluvme do daných oblastí v autoritě Boží slovo (Matouš 8:5-13, Efezským
6:17-18). Boží moc naplňuje náš úmysl a skutek víry (2. Tesalonickým 1:11). Klidně si během
modliteb zapišme, co nám přicházelo.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Církev, řecky ekklésia, je Boží rada (něco jako rada města). Skrze jednání v duchovním
světě určuje, co se bude dít zde na zemi. Proto mluvme v autoritě jako králové, ať se stane na zemi
tak, jako je v nebi (Matouš 6:10). Modlíme-li se za nějakou oblast či lidi, k srdci nám přirůstají
a naše srdce se mění. Samozřejmě můžeme v modlitbách pokračovat i po uplynutí časového limitu.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Vykoupení: Žalm 91:1-16, Žalm 103:1-6, Jan 5:24, Římanům 5:17, Římanům 6:1-8:17, Galatským 6:15,
Koloským 1:13, 1. Tesalonickým 5:23
Kristova oběť: Numeri 21:8, 2. Paralipomenon 30:19-20, Izaiáš 53:1-12, Matouš 8:16-17,
1. Petrova 2:24-25
Boží cesty: Žalm 116:10, Izaiáš 55:9-12, Římanům 8:14, Římanům 11:33-12:2, 1. Korintským 2:16,
2. Korintským 4:13
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Vykoupení
• vydat/zrazovat – G3860 – paradidómi – odevzdat, předat; vydat do rukou; vydat do něčí moci
nebo užití; zajmout, zradit; dát někomu k ochraně, užívání; vydat někoho do vazby, k soudu,
odsouzení, (krutému) trestu; vydat zrádně, zradit; dát někoho, aby byl učen, formován; doporučit;
ústně předat příkazy, zvyky; vyprávět, hlásit; povolit; vzdát se; vydat se
• vykoupení – G629 – apolytrósis – propuštění; propuštění způsobené zaplacením výkupného;
vykoupení; osvobození
• odpuštění – G859 – afesis – propuštění na svobodu z otroctví nebo z uvěznění; odpuštění hříchů
(nechat je jít, jakoby nikdy nebyly spáchány); udělit milost, omilostnit; prominutí (zbytku) trestu
• odpustit/opustit – G863 – afijémi – propustit; poslat pryč (při rozvodu); nedbat; opomenout,
odpustit; nebránit, připustit
• zachránit – G4982 – sózó – zachránit, spasit, uzdravit; udržet v pořádku a v bezpečí, zachránit
z nebezpečí zničení, zachovat, zachránit z utrpení (z nemoci)
• záchrana – G4991 – sótéria – záchrana, spása, spasení, vysvobození (vyjádření, verdikt) z obtěžování a zneužívání nepřáteli; uchování, bezpečí; vlastnictví všech křesťanů
• potvrzovat – G950 – bebajoó – upevnit, utvrdit, potvrdit, posílit, ujistit
Řecká slova – Modlitba v jazycích II
• ujímat se – G4878 – synantilambanomaj – držet spolu; usilovat, bojovat spolu s ostatními za
účelem získání; pomáhat dosáhnout; ujmout se
• slabost – G769 – astheneja – nedostatek síly, slabost, neduživost, slabost těla (přirozená, nemoc),
i duše (porozumět, odolat zkaženým touhám, snášet soužení, dělat věci velké a slavné); duch
způsobující nemoc
• přimlouvat se – G1793 – entynchanó – přimlouvat se za někoho, modlit se, snažně prosit;
povšimnout si; přijít na (vymyslet řešení); souhlasit, ztotožnit se, přijmout co, dát se dohromady;
setkat se za účelem rozhovoru, konverzace, porady, konzultace; úpěnlivé, pokorné prosby (žádosti)
12

3 Nový člověk I
Otázky
1. Co znamená, že hřích je stav srdce?

2. Proč je důležité milovat Boha a milovat lidi?

3. Jaký je rozdíl mezi SZ a NS ve smyslu desek Zákona, chrámu a Boží slávy?

4. Co je to nový člověk (nové stvoření)? Co je to nový druh lidí?

5. Co znamená „Kristus v nás“?

6. Jaký je rozdíl mezi jednáním pod Zákonem hříchu (Římanům 7:13-25) a jednáním znovuzrozeného
člověka (Filipským 2:13)?

7. Skrze koho a jak chce Bůh jednat vůči dalším lidem v tomto světě?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Zády: Vytvořme skupiny po 4–5 lidech. V každé skupině si pak jeden člověk stoupne k ostatním zády. Jiný člověk ze skupiny mu položí ruku na záda a ten první, tj. ten vpředu, mu začne
prorokovat (neví, komu prorokuje). Až prorokující bude vnímat konec, řekne „Amen“. Potom
prorokujícímu položí ruku na záda někdo jiný. Tomu opět začne prorokovat. Takto postupně bude
prorokovat všem lidem ve skupině. Když už doprorokuje všem, skončí, otočí se a řekne si s ostatními ve skupině, pro koho co bylo a zda to sedělo. Poté jde na řadu někdo další. Otočí se zády
a bude prorokovat on. Takto postupně bude prorokovat každý.
Časová náročnost: 10–15 minut na jednoho prorokujícího člověka.
Záměr: Lidé často do proroctví vkládají své vlastní myšlenky, protože se navzájem znají (Vallotton, 2014). Touto aktivitou vyeliminujeme začnou část svých myšlenek, aby nás neovlivňovaly při
prorokování. V prorokování se můžeme všichni trénovat a cvičit (1. Korintským 14:31).
Praktické aktivity online
• Prorokuj svoji budoucnost: Vezměme si Boží slovo a vypišme si, co vše je zaslíbeno „v Kristu“.
Tato zaslíbení jsou všechna pro nás. Jen je vyžadován náš souhlas (Zjevení 19:10, 2. Korintským
1:20, 2. Samuelova 7:8-29, Lukáš 1:30-38). Bůh je ten, který je plánuje v našem životě naplnit
(Římanům 4:17-24).
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Boží Duch svědčí s naším duchem, že jsme Boží děti (Římanům 8:16). Musíme tedy
sami sebe znát podle ducha – podle Krista v nás (2. Korintským 5:16-18). Potřebujeme tedy
rozpoznávat naši duchovní podstatu a nechodit podle duše (co si myslíme my), ale podle toho, co
o nás říká Bůh (Jakubův 1:22-25, Židům 4:12). Když rozpoznáváme, kým jsme v něm, naše víra
se uvolňuje a začínáme tyto věci vidět ve svém životě (Filemonovi 1:6). Samozřejmě evangelium
není jen „o nás“. Abychom efektivně sloužili druhým, potřebujeme s pevností vědět, kým jsme
v duchovním světě.
• Ztišení: Pro jednotlivce. Ráno nebo večer se ztišme a ptejme se Boha, co nás dnes (zítra) čeká
(jaká situace, úkol). Zapišme si vše, co nám přijde. Večer se zamysleme, zda to tak opravdu bylo
(1. Samuelova 10:2-6, Marek 14:12-17, Matouš 21:28-32).
Časová náročnost: 2–3 minuty ráno a 2–3 minuty večer.
Záměr: Věřme tomu, že slyšíme Boží hlas (Jan 10:4-5). Netravme touto aktivitou moc času.
Když nám bude připadat, že nic „nevnímáme“, zkusme to další den znovu (Marek 11:22-24). Na
přijímání slov pro svůj život se nejlépe naučíme rozsuzovat věci – zda nás proroctví přibližuje
k Bohu, zda nám to, co přijímáme, působí pokoj či sevření nebo zda se slovo opravdu naplnilo
v budoucnu (Prince, 2001).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Nové srdce: Žalm 40:6-11, Jeremiáš 31:27-34, Ezechiel 11:19-20, Ezechiel 18:20.30-32,
Ezechiel 36:26-27, Filipským 2:13, Židům 8:6-13, Židům 10:1-18
Hřích a milost: Matouš 5:1-48, Římanům 6:1-8:17, Galatským 2:16-21, Titovi 2:11-15
Nové stvoření: 2. Korintským 3:1-4:17, 2. Korintským 5:11-6:3, Efezským 4:17-5:4,
Koloským 1:27, Koloským 3:1-17
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Nový člověk I
• nové – G2537 – kajnos – nový; co se týče formy – udělaný v poslední době, čerstvý, nedávný, poslední, nepoužitý, nenošený; co se týče obsahu – nového druhu, bezprecedentní, nebývalý, nevídaný,
neslýchaný, takový jako dosud nikdy nebyl; originální, neotřelý, neobvyklý
• stvořit – G2936 – ktizó – učinit obyvatelným (pro lidi); místo, region, ostrov; založit město,
kolonii, stát; stvořit – Bůh stvořil světy; formovat, tvarovat, úplně změnit nebo transformovat;
tvůrce; ten, kdo stvořil
• stvoření – G2937 – ktisis – akt založení, stavby; akt stvoření; stvoření samotné – individuální
stvoření, tvor; tvorstvo, stvoření jako celek; člověk obrácený z modlářství na Judaismus (v rabínském pojetí); instituce, nařízení; ustanovení, řád, zřízení
• člověk/lidé – G444 – anthrópos – lidská bytost, všeobecně každý člověk; muž
• Kristus – G5547 – Christos – Kristus = „pomazaný“, Kristus byl a je Mesiáš, Syn Boží
• duch – G4151 – pneúma – Duch svatý, duch člověka, pohyb větru, duch; dech; nikdy se nevztahuje
k odosobněné síle
• duše – G5590 – psyché – život, duše, živá duše, podstata rozdílná od těla, sídlo pocitů, tužeb,
citů a odporu
Řecká slova – Prorokování I
• proroctví – G4394 – proféteja – prorokování, proroctví (jako výrok, dar); předpovídání budoucích
událostí; promluva z Božské inspirace a prohlašující Boží účely tím, že napravuje a napomíná
bezbožné, utěšuje postižené a odhaluje skryté věci
• uvést – G3594 – hodégeó – být průvodcem nebo učitelem, vést, vést něčí cestu, uvádět (do pravdy),
řídit; poradit
• přijít – G2064 – erchomaj – přijít (o osobách); přejít; přijít z jednoho místa na druhé; objevit
se, přijít před veřejnost; vzniknout, nastat, vzniknout (budoucí věk); najít místo nebo vliv; být
ustanoven, stát se známým; jít, následovat někoho; být přinesen
15

4 Nový člověk II
Otázky
1. Jak chápeš to, že máš „novou přirozenost“ a že ses narodil znovu?

2. Kdo jsi „opravdu ty“?

3. Jaký je rozdíl mezi Kristem v nás a Duchem svatým?

4. Jak můžeš „ze sebe (z Krista) dostat to, co už v tobě je“?

5. Jak operoval v duchu Elíša a apoštol Pavel?

6. Na příkladu Elíši popiš, co to znamená „být si vědomý Boha“?

7. Jak můžeš i ty zjevovat Boha světu každý den?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Prorok a kapitán: Vytvořme skupiny po 3–6 lidech. V každé skupině pak určíme dva lidi – proroka a kapitána. Prorok si dá ruku před oči a připraví se na prorokování. Kapitán ukáže na někoho
ve skupině (může i na sebe a proroka) a řekne: „Můžeš.“ V ten moment prorok začne prorokovat
(neví, komu prorokuje). Až bude „vnímat“ konec, řekne: „Amen.“ V ten moment kapitán ukáže
na jiného člověka a řekne: „Můžeš.“ Prorok opět začne prorokovat. Toto se opakuje, dokud prorok
neprorokuje postupně všem ve skupině (včetně sebe a kapitána). Poté otevře oči a všichni se ve
skupině pobavíme, pro koho co bylo a zda to sedělo. Poté určíme nového proroka a kapitána a celý
proces zopakujeme znovu. Takto postupně každý bude jednou prorokem a jednou kapitánem.
Časová náročnost: 10–15 minut na jednoho prorokujícího člověka.
Záměr: Při této aktivitě každý prorokuje i sám sobě, takže Bůh mu může říct skrze něho samotného něco, co by od jiných nepřijal. Při nedostatku času se můžeme domluvit, že každý bude
prorokovat menšímu počtu lidí ze skupiny.
Praktické aktivity online
• Budování: Každý zavolejme svému sourozenci v Kristu. Začněme se za něj modlit obecně Boží
slovo, žehnat mu, děkovat za něj. Po chvíli uvidíme, že nás Duch svatý stáčí určitým směrem.
Stejně jako ostatní dary Ducha (například modlitbu v jazycích) jsi i proroctví schopen uvolnit
hned (1. Samuelova 10:7, Skutky 2:4).
Časová náročnost: 20 minut dohromady.
Záměr: Proroctví v Nové smlouvě neslouží pouze k zjevování budoucnosti, ale hlavně k budování,
napomínání a útěše (1. Korintským 14:3). Slovo napomínat znamená „tahat blíž“, takže celým
účelem proroctví je dorůstat do Krista ve všem (Zjevení 19:10). Proroctví také slouží ke smíření
člověka s Bohem nebo mezi lidmi navzájem (Matouš 3:1-12). Nejdříve mluvme obecně Boží slovo
do života druhého a uvidíme, zda se to „nepřeklopí“ i do budoucnosti (Jan 4:16-24).
• Zoom: Vytvořme skupiny po 4–6 lidech. Spojme se s ostatními například přes Zoom nebo podobnou platformu. V každé skupině pak určeme dva lidi – proroka a kapitána. Prorok si dá ruku před
oči a připraví se na prorokování. Kapitán napíše do chatu jméno toho, komu se zrovna prorokuje
(může i svoje a proroka) a řekne: „Můžeš“. V ten moment prorok začne prorokovat (neví, komu
prorokuje). Až bude končit, řekne: „Amen“. Poté kapitán napíše jméno jiného člověka a řekne:
„Můžeš“ a prorok opět začne prorokovat. Toto se opakuje, dokud prorok neprorokuje postupně
všem ve skupině (včetně sebe a kapitána). Poté otevře oči a všichni ve skupině se pobavíme, pro
koho co bylo a zda to sedělo. Poté určíme nového proroka a kapitána a celý proces zopakujeme
znovu. Takto postupně bude jednou prorokem a jednou kapitánem.
Časová náročnost: 10 minut na jednoho prorokujícího člověka.
Záměr: Ducha svatý je vskutku inteligentní bytost a my ho můžeme směrovat (2. Tesalonickým
1:11). Proroctví v Nové smlouvě (narozdíl od Staré smlouvy) plyne přes naši mysl, kde si ho často
doupravujeme, proto je důležité proroctví rozsuzovat. Naopak ve Staré smlouvě proroci nebyli
znovuzrození a říkali přímo, co jim Bůh šeptal, tudíž se to rozsuzovat nemuselo. Následky za
proroctví, které nebylo od Boha, byly také adekvátní. V prorokování samozřejmě můžeme růst –
obnovou mysli Božím slovem a praxí.
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Čtení
Nový člověk: Římanům 15:14, 1. Korintským 1:1-31, 1. Korintským 2:9-16, Efezským 4:18-25,
Koloským 1:1-3:17
Operovat v Duchu: 2. Královská 5:1-7:20, 1. Korintským 5:3, 2. Korintským 1:19-4:18,
2. Korintským 5:13-21, Efezským 3:1-5, Koloským 2:1-10
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Nový člověk II
• tělo – G4561 – sarks – maso, tělo; smyslová přirozenost (oproti duchovní), smyslová přirozenost
naváděná k hříchu
• tělo – G4983 – sóma – tělo člověka (zvířete); mrtvé, nebo živé tělo; planeta, hvězda, lidé úzce
spojeni ve společenství (církev – tělo Kristovo); těleso vrhající stín
• moudrost – G4678 – sofia – moudrost, plná inteligence; znalost velmi rozmanitých záležitostí;
lidská a božská moudrost, nasbíraná zkušenostmi, sesbíraná v příslovích; věda a vědomosti, interpretace snů nejskvělejšími radami; dovednosti v řízení záležitostí; dovednost v předávání křesťanských pravd nevěřícím; znalost a praxe zbožného a čestného života; nadřazená Boží inteligence –
projevuje se ve formování a provádění rad ve formování a vládě světa (skrze církev) a v Písmech
• poznání – G1108 – gnósis – znalost, obecná inteligence, porozumění; hlubší a dokonalejší znalosti
křesťanství (i „vyšší“ – gnostické); morální moudrost, která je viděná jako správné žití
• plnost – G4138 – pléróma – to, co bylo naplněno – loď úplně naplněna námořníky, veslaři, vojáky;
tělo věřících, naplněno přítomností, mocí, autoritou a bohatstvím Božím a Kristovým; to, čím je
věc naplněna – loď nákladem, zbožím; úplnost a plnost času; plnost, hojnost; záplata, kus látky
• naplnit – G4137 – pléroó – naplnit, učinit plným; úplný, dokončený; zrealizovat, přinést v účinnost
(proroctví, zaslíbení); přinést do konce, dosáhnout, provést, uskutečnit; naplnit; přijmout naplnění
• dobrota – G19 – agathósyné, agathúrgeó – prokazovat, konat dobro; čestnost srdce a života,
dobro, laskavost
Řecká slova – Prorokování II
• budování – G3619 – ojkodomé – stavba, budova; budování (akt); povznášení, povznesení poučení;
akt kdy člověk podporuje růst druhého v křesťanské moudrosti, zbožnosti, svatosti
• napomínání – G3874 – paraklésis – volat blíž, svolat, předvolat (kvůli pomoci); prosba, nabádání, napomenutí, povzbuzení; útěcha; to, co poskytuje osvěžení nebo občerstvení; přesvědčivý,
podnětný projev; poučná, napomínající, smířlivá řeč; žádost, prosba
• útěcha – G3889 – paramythia – jakákoliv řeč přinášející uklidnění, utěšení; útěcha, povzbuzení
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5 Obnova mysli
Otázky
1. Proč je důležité obnovovat mysl?

2. Jak měl Jozue obnovovat svoji mysl?

3. Proč je naše mysl důležitá?

4. Co je to „vědomí Boha“ a proč je důležité?

5. V jaké oblasti jsem povolán operovat (myšleno život/smrt)?

6. Proč je moje úloha v Božím království důležitá?

7. Kdo má opravdu vládnout na zemi?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Změň směr: Začněme společně nad sebou prohlašovat Boží slovo. Vezměme například větu „Jsem
Boží dítě“. Řekněme ji třikrát. Mluvme s přesvědčením. Pokaždé dejme důraz na jiné slovo v té
větě. Poté přejděme na další pravdu Božího slova. Stoupněme si u toho.
Časová náročnost: 5 minut.
Záměr: Tohle je základ obnovy mysli – proměny našeho přemýšlení (Matouš 17:1-8, Římanům
12:1-2, 2. Korintským 3:18). Potřebujeme utvrzovat svou víru pravidelnou proklamací Božího slova
(Jozue 1:5-9). Boží slovo si potřebujeme připomínat neustále. Žalmista to dělal dokonce sedmkrát
za den (Žalm 119:164)! Přemítat nad slovem (hebrejsky, dógó, nebo siah) znamená „přemýšlet,
rozjímat, opakovat si, mumlat si“. Klidně si vytvořme seznam témat a Boží slovo mluvme do
svého života pravidelně (Blake, 2014). Navíc věci, které slyšíme důrazně nebo je máme spjaté
s nějakým pohledem, situací či prostředím, si zafixujeme lépe.
Praktické aktivity online
• Zastav vlak: Zavolejme svému sourozenci v Kristu. Začněme v hlavě počítat od jedné do deseti.
Náš sourozenec nám v jeden moment našeho počítání řekne „Teď“. V ten moment řekneme svoje
jméno. Potom si úlohy vyměníme.
Časová náročnost: 5 minut.
Záměr: Je důležité se naučit „zajímat myšlenky pod Krista“ (2. Korintským 10:4-5). Všimněme
si, že když řekneme své jméno, přestaneme počítat. Takto můžeme změnit tok myšlenek, se kterými
bojujeme. Dále si všimněme, že když začneme něco dělat, přestaneme i mluvit. Naše konání má
totiž ještě větší moc než slova.
• Změň směr: Začněme společně nad sebou prohlašovat Boží slovo. Vezměme například větu „Jsem
Boží dítě“. Řekněme ji třikrát. Mluvme s přesvědčením. Pokaždé dejme důraz na jiné slovo v té
větě. Poté přejděme na další pravdu Božího slova. Stoupněme si u toho.
Časová náročnost: 5 minut.
Záměr: Tohle je základ obnovy mysli – proměny našeho přemýšlení (Matouš 17:1-8, Římanům
12:1-2, 2. Korintským 3:18). Potřebujeme utvrzovat svou víru pravidelnou proklamací Božího slova
(Jozue 1:5-9). Boží slovo si potřebujeme připomínat neustále. Žalmista to dělal dokonce sedmkrát
za den (Žalm 119:164)! Přemítat nad slovem (hebrejsky, dógó, nebo siah) znamená „přemýšlet,
rozjímat, opakovat si, mumlat si“. Klidně si vytvořme seznam témat a Boží slovo mluvme do
svého života pravidelně (Blake, 2014). Navíc věci, které slyšíme důrazně nebo je máme spjaté
s nějakým pohledem, situací či prostředím, si zafixujeme lépe.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Vědomí Boha: 1. Samuelova 7:2-12, 1. Samuelova 17:25-54, 2. Královská 6:8-23,
2. Královská 6:24-7:20, 2. Korintským 1:15-6:3
Obnova mysli: Genesis 1:26-27, Jozue 1:5-9, Žalm 1:1-3, Žalm 8:1-10, Izaiáš 55:9-12,
Římanům 11:33-12:2, 2. Koritnským 10:4-5, Koloským 3:1-4, 3. Janova 1:1-10
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Obnova mysli
• forma – G3446 – morfósis – pouhá forma, tvar, zdání, vnější dojem; forma skutečně vyjadřující
podstatu, ztělesnění, ztvárnění
• proměňovat – G3339 – metamorfoó – přeměnit se, změnit se; změnit do jiné formy, transformovat,
proměnit, přetvořit (v kvalitativně lepší); být přetvářen, být změněn; nechat se přetvářet; Ježíš
na hoře proměnění
• obnova – G342 – anakajnósis – obnova, oprava, renovace, modernizace, úplná změna k lepšímu
• mysl – G3563 – nús – rozum, mysl, chápání; mysl zahrnující schopnosti vnímání a porozumění
a schopnosti cítit, soudit a rozhodovat; intelekt, porozumění; schopnost vnímat božké věci, rozpoznávat dobro, nenávidět zlo; schopnost rozvažovat a soudit střízlivě, klidně a nestranně; konkrétní
způsob myšlení – smýšlení, myšlenky, pocity, cíle, touhy; myšlenka
• obnovovat – G341 – anakajnoó – obnovovat, obnovit; způsobit, aby vyrostl; nový, udělat nový;
nová síla, energie, razance daná jednomu; být změněn v nový způsob života oproti předchozímu
porušenému stavu
• nový – G3501 – neos – nedávno narozený, mladý, mladistvý; nováček, nejmladší, nejmenší; mladíci,
mladé ženy; nový, čerstvý; nový měsíc, novoluní
• myšlení – G5427 – fronéma – co je v něčí mysli, myšlenky, záměry; smýšlení; snaha, úsilí
Řecká slova – Proklamace
• společenství – G2842 – kojnónia – společenství, společná účast, podíl; účast, styk, přátelství,
intimita; dar, na který se společně přispívalo; sbírka; ochota dělit se; příspěvek, jako projev ztělesnění a důkaz společenství; sdílení, odevzdání
• projevit se – G1756 – energés – aktivní, činný, účinný, působivý
• poznání – G1922 – epignósis – přesná a správná znalost, (hlubší) poznání
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6 Boží království
Otázky
1. Co hlásal Pán Ježíš?

2. Jak dokazoval svoje poselství?

3. Skrze koho se Boží království ustanovuje?

4. Popiš nějaké duchovní střety v Bibli a vysvětli termíny „spoutat siláka“ a „vyloupit jeho dům“.

5. Jsme v duchovním světě, jaký duch má vládnout v naší oblasti?

6. Jak se vláda Ducha svatého projevuje? Co je pro ni charakteristické?

7. Jaká je v tom tvoje úloha?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Operovat v duchu: Rozdělme se do dvojic nebo trojic. Každý si vyberme jednoho člověka, pro
kterého bychom chtěli slovo od Boha. Řekněme jednu indicii o námi vybraném člověku (jméno,
odkud je, kde ji potkal). Ostatní se ztiší a začnou říkat, co jim bude přicházet. Bude to ve směru
zjevení Boží lásky a dobroty (Jan 2:24, 2. Korintským 4:6-7, Římanům 2:4). To, jak se slovy naložíme, je na nás. Poté se vyměňme.
Časová náročnost: 10 minut na jednoho.
Záměr: Vůbec se nebojme takto „vidět v duchu“. Takto pracoval Elíša (2. Královská 5:26, 2. Královská 6:12) i apoštol Pavel (1. Korintským 5:3, Koloským 2:5). Jako pro nezainteresované osoby
pro nás může být jednodušší rozpoznat, co nám přichází z Ducha svatého a co je jednoduše z nás.
Nebojme se říci jedno slovo, myšlenku. Často nám začnou přicházet myšlenky další. Místo mluvení
toho, co nám přichází, si můžeme vše psát.
Praktické aktivity online
• Chvála: Začněme Boha chválit za to, co udělal v našem životě, v životech druhých nebo za to, co
o nás řekl ve svém slově. Chvála jsou slova, kterými rozpoznáváme, co Bůh udělal (Židům 13:15).
Vezměme si například Žalm 103:1-5 a mluvme ho ke své duši.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Každý se rád projeví, když je chválen. Když si připomínáme Boží věrnost, naplňujeme se
Duchem svatým a začínáme být pod Jeho vlivem (Efezským 5:19-21). Při čtení Bible si všímejme,
co je řečeno, že dělá Bůh, a co naopak On říká nám, abychom dělali my. Chvála je naší silou
a ochranou před pomstou nepřítele (Žalm 8:3, Matouš 21:14-17). Chvalme ho za to, co dělá On.
A dělejme to, co máme dělat my.
• Vděčnost: Najděme si pasáže z Bible, kde je napsáno, co Bůh udělal. Všimněme si, že spousta
věcí je napsána v minulém čase (Efezským 1:3, 1. Petrův 2:24-25). Děkujme za to Bohu, ať to
vidíme ve svém životě nebo ne (Římanům 4:17-24, 1. Paralipomenon 17:7-27).
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Vděčnost je stejně jako chvála postoj našeho srdce. Vděční máme být v každém čase
(1. Tesalonickým 5:18). Boží slovo je navěky ustanoveno v nebi (Žalm 119:89), proto je psáno
v minulém čase. My ho vírou ustanovujeme v našem životě s skrze náš život i v našem okolí
(2. Korintským 5:7, Židům 11:1-2). Ve víře se rozhojňujeme právě vděčností (Koloským 2:6-7).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Boží království: Matouš 4:17.22-25, Lukáš 11:14-27, Skutky 5:12-16, Skutky 8:4-13,
Skutky 20:25-28, Skutky 28:1-10.31, Římanům 14:17, 2. Korintským 3:12-18
Demonstrace království: 1. Královská 18:16-46, Matouš 9:1-8, Skutky 13:4-12, Skutky 19:11-20
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Boží království
• hlásat – G2784 – kéryssó – být posel; jednat jako posel formálně, vážně, s autoritou tak, že
poselství musí být slyšeno a poslechnuto; hlásat, kázat, oznámit, zvěstovat; veřejně vyhlásit něco,
co se stalo
• přiblížit se – G1448 – engizó – přistoupit; přijít, přinést blízko; připojit jednu věc k druhé;
přitáhnout; přiblížit se
• království – G932 – basileja – královská moc; úřad krále; království, teritorium podřízeno vládě
krále; kralování
• Nebesa – G3772 – úranos – klenutá obloha s nebem a všemi viditelnými objekty na něm; vesmír,
svět; hvězdné nebe; nebe s mraky; sídlo řádu věcí věčných a úplně dokonalé; místo, kde Bůh jiné
nebeské bytosti přebývají
• přijít – G1904 – eperchomaj – neočekávaně přijít (o času příjezdu – být blízko); přepadnout, přijít
na, zaskočit, zmocnit se (o spánku, nemoci, pohromě, Duchu svatém)
• posadit se – G2523 – kathizó – posadit, ustanovit, udělit království; sednout si, pobývat; mít
pevné sídlo; usadit se; dočasně přebývat
• pravice – G1188 – deksios – pravá, pravá ruka, pozice cti nebo autority
Řecká slova – Vděčnost
• modlit se – G4336 – proseuchomaj – nabízet modlitby, modlit se; usilovně, snažně se modlit
• každý – G3956 – pás – individuální, každý, každého, každého druhu, všechno
• díky – G2168 – eucharisteó – být vděčný, cítit se vděčný, poděkovat; vzdávat díky; být přijímán
s vděčností
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7 Uzdravování I
Otázky
1. Kdo dává nemoci? Proč „znát Boží vůli“ je základem pro uzdravení?

2. Proč modlitba „Pokud to je tvoje vůle“ nepůsobí víru?

3. Proč Bůh napomenul Mojžíše u Rákosového moře?

4. Jaká je souvislost mezi vírou a autoritou?

5. Proč nepotřebujeme znát kořeny nemoci?

6. Jaký je význam Kristovy oběti?

7. Proč měli setník a Syroféničanka velkou víru?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Šátky: Zjistěme, kdo je v našem okolí nemocný. Sežeňme si kapesníky, šátky či jiné kusy oblečení.
Uvolněme do nich Boží moc (jednoduše přikažme, co chceme, aby jejich přítomnost vykonala).
Poté šátky dopravme k postiženým lidem.
Časová náročnost: Do 2 hodin dohromady.
Záměr: Bůh pracoval skrze Ježíše (Skutky 2:22) a teď chce pracovat skrze každého z nás (Skutky
15:12, Římanům 15:18-21), proto nás naplnil (Skutky 2:1-4). Jsme Jeho chrámem (1. Korintským
6:17). Boží moc funguje jako elektřina. Stejně jako ona se dá akumulovat a uvolňovat Boží moc
(Liardon, 1999). Modlitbou (v jazycích) ji akumulujeme a příkazem uvolníme. Uvolnit ji můžeme
přímo k uzdravení člověka nebo ji můžeme uvolnit do jiného „akumulátoru“, například šátku.
Z Ježíše vycházela moc a všechny uzdravovala (Marek 6:56, Lukáš 6:19). Člověk byl vzkříšený,
když spadl na Elíšovy kosti (2. Královská 13:21). Podobné věci zažíval už Mojžíš (Numeri 21:7-9).
Všechno je totiž možné tomu, kdo věří (Marek 9:23, Matouš 17:20, Jan 14:12-14).
Praktické aktivity online
• Autorita: Zjistěme (sami nebo se svým sourozencem v Kristu), kdo je v okolí nemocný, a napišme
si jejich jména na papír. Poté nad nimi vyhlašujme uzdravení a uvolňujme Boží moc. Vezměme si
i telefon a přikazujme lidem udravení napřímo.
Časová náročnost: 5 minut.
Záměr: Víra souvisí s autoritou (Matouš 8:5-13, Marek 4:39-41). Proto nám Ježíš dává pravomoc
nad všemi nemocemi a všemi démony a ne moudrost k odhalení každého hříchu a každého kořene
(Matouš 10:1, Lukáš 9:1). Navíc duchovní svět není závislý na prostoru a čase, takže víru klidně
můžeme uvolnit v nepřítomnosti postižených lidí (Matouš 15:21-28).
• Vyhnáni ven: Jděme sami nebo s naším sourozencem v Kristu kázat evangelium a uzdravovat
nemocné do města (nebo kamkoliv jinam, kde jsou lidi). Když Ježíš posílal své učedníky, použil
stejné slovo jako pro vyhánění démonů (ekballó). Jsme tedy posláni na žeň (Matouš 9:35-10:14).
Pokládejme ruce na lidi, uvolňujme Boží život (Efezským 4:17-18) a přikazujme uzdravení.
Časová náročnost: 2 hodiny.
Záměr: Logika v uzdravování je následující. Když se čehokoliv dotýkáme, předáváme tím svoji
DNA. O co víc, když v nás žije Bůh, necháváme jeho otisk všude, kam sáhneme (Skutky 2:22,
Skutky 19:11). Je to pravda, věřme tomu. Buď věříme, že se nic neděje, když pokládáme ruce,
nebo věříme, že se něco děje (Židům 6:1-2). Stůjme tedy na Písmu (Jan 7:37-39).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Uzdravení a autorita: Exodus 14:13-21, Matouš 4:23-25, Matouš 8:1-15, Matouš 15:22-28,
Marek 1:15-3:15, Lukáš 7:1-17, Lukáš 13:10-17, Skutky 10:38
Oběť: Leviticus 14:1-32, Numeri 21:8, 2. Paralipomenon 30:17-21, Izaiáš 53:1-12, Matouš 8:16-17,
1. Petrova 2:24-25
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Uzdravování I
• znát – G1097 – ginóskó – naučit se, získat znalost ne jen intelektem, ale vnímáním; cítit; rozumět,
znát, zamilovat si; porozumět, být obeznámen; idiom pro pohlavní styk
• uzdravovat – G2323 – therapeuó – sloužit, konat službu, uzdravit, vyléčit, obnovit ke zdraví
• víra – G4102 – pistis – víra (v koho), důvěra; přesvědčení o pravdě něčeho; věrnost, oddanost,
spolehlivost; charakter někoho, na koho se dá spolehnout; víra (nauka)
• pravomoc – G1849 – eksúsia – moc volby, svoboda dělat „jak jednoho těší“, nechat povolení;
fyzická, mentální síla; autorita, nositel moci; znak autority; pravomoc, vláda
• nemoc – G3554 – nosos – nemoc, choroba, onemocnění
• pouto – G1199 – dezmon – páska, pouto, dluhopis; vězení; uvěznění
• propustit – G630 – apolyó – odvázat, propustit; osvobodit; nezadržovat déle; dát rázně svobodu;
poslat pryč; o zajatci, uvolnit jeho pouta a dát mu svobodu odejít, zprostit obvinění ze zločinu
a ustanovit svobodu; shovívavě udělit vězňovi, dlužníkovi propuštění; zbavit; prominout, odpustit
jeho dluh; o rozvodu – zavrhnout, zapudit; odejít
Řecká slova – Uzdravování I
• říct – G2036 – epó – mluvit, říkat; promluvit; svědčit, pravit, vyslovit, prohlásit
• promluvit – G2980 – laleó – vydat zvuk, mluvit, používat jazyk, artikulovat, mluvit, používat
slova k vyhlášení svého názoru a odhalení svých myšlenek
• dotknout se – G680 – haptomaj – držet se, dotknout se, napadnout; dodržovat
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8 Uzdravování II
Otázky
1. Komu je uzdravení a uzdravování zaslíbeno? Kdo má za uzdravení věřit?

2. Jaká je souvislost mezi generačním prokletím, obnovou mysli a uzdravením?

3. Jaká je souvislost mezi hříchem, nemocí a uzdravením?

4. Co je to trn v těle a co znamená „Dnes je den milosti“?

5. Ke komu jako duchovní bytost máš mluvit? Jaké máš vyhlašovat Boží soudy?

6. Jaká je souvislost mezi tím, že nám Bůh daroval uzdravení, chválou a vděčností?

7. Proč je důležité porozumění Božímu slovu?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Vyhnáni ven: Jděme kázat evangelium a uzdravovat nemocné do města (nebo kamkoliv jinam,
kde jsou lidi). Když Ježíš posílal své učedníky, použil stejné slovo jako pro vyhánění démonů
(ekballó). Jsme tedy posláni na žeň (Matouš 9:35-10:14). Pokládejme na ruce lidi, uvolňujme Boží
moc a přikazujme uzdravení.
Časová náročnost: 2 hodiny.
Záměr: Logika v uzdravování je následující. Když se čehokoliv dotýkáme, předáváme tím svoji
DNA. O co víc, když v nás žije Bůh, necháváme jeho otisk všude, kam sáhneme (Skutky 2:22,
Skutky 19:11). Je to pravda, věřme tomu. Buď věříme, že se nic neděje, když pokládáme ruce,
nebo věříme, že se něco děje (Židům 6:1-2). Stůjme tedy na Písmu (Jan 7:37-39).
Praktické aktivity online
• Šátky: Zjistěme (sami nebo s naším sourozencem v Kristu), kdo je v našem okolí nemocný. Sežeňme si kapesníky, šátky či jiné kusy oblečení. Uvolněme do nich Boží moc (jednoduše přikažme,
co chceme, aby jejich přítomnost vykonala). Poté šátky dopravme k postiženým lidem.
Časová náročnost: Do 2 hodin dohromady.
Záměr: Bůh pracoval skrze Ježíše (Skutky 2:22) a teď chce pracovat skrze každého z nás (Skutky
15:12, Římanům 15:18-21), proto do nás naplnil (Skutky 2:1-4). Jsme Jeho chrámem (1. Korintským 6:17). Boží moc funguje jako elektřina. Stejně jako ona se dá akumulovat a uvolňovat Boží
moc (Liardon, 1999). Modlitbou (v jazycích) ji akumulujeme a příkazem uvolníme. Uvolnit ji
můžeme přímo k uzdravení člověka nebo ji můžeme uvolnit do jiného „akumulátoru“, například
šátku. Z Ježíše vycházela moc a všechny uzdravovala (Marek 6:56, Lukáš 6:19). Člověk byl vzkříšený, když spadl na Elíšovy kosti (2. Královská 13:21). Podobné věci zažíval už Mojžíš (Numeri
21:7-9). Všechno je totiž možné tomu, kdo věří (Marek 9:23, Matouš 17:20, Jan 14:12-14).
• Divy a znamení: Představme si nebe (Matouš 6:10) a mluvme v autoritě, co se má dít zde
na zemi (Efezským 3:20-21). Mluvme zaopatření, konec prostituce, uvolnění Božího království,
mobilizaci církve, uzdravení, konec depresím. Mluvme k počasí nebo ke své práci či škole.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Je psáno, že z nás potečou proudy živé vody, ne jen jeden proud (Jan 7:37-39). Nezůstávejme jen u modliteb, dávání nebo žehnání. Uzdravujme i nemocné. Mluvme finální výsledky.
Víra totiž ustanovuje, jak mají věci vypadat (Izaiáš 46:10). Nebuďme tedy komentátoři, ale tvůrci
života. Jako znovuzrození lidé (nová stvoření) jsme nejvyšší duchovní bytosti, které chodí po zemi
(Žalm 8:5, Žalm 102:19, Efezským 1:3). Tak jednejme v autoritě. My rozhodujeme, co se na zemi
bude, nebo nebude dít (Genesis 1:26-27, Matouš 18:18-19).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Vysláni uzdravovat: Genesis 20:17-21:3, Matouš 10:1-42, Matouš 12:15-21, Matouš 28:18-20,
Marek 6:7-13, Marek 16:15-20, Lukáš 9:1-6, Lukáš 10:1-24, Skutky 1:1,
Skutky 5:12-16
Prokletí, hřích a trn: Exodus 20:5-6, Numeri 33:55, Jozue 23:13, Jeremiáš 31:27-34,
Ezechiel 18:1-4.20, Jan 1:29, Jan 5:1-14, Jan 9:1-12,
2. Korintským 12:7-10, Jakubův 5:13-18
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Uzdravování II
• poslat – G649 – apostelló – nařídit někomu jít na stanovené místo; poslat pryč, nařídit odejít,
povolit odejít; zavrhnout; propustit, odehnat, odpudit
• zhřešit – G264 – hamartanó – hřešit, provinit se; dopustit se hříchu; nemít podíl, minout cíl,
udělat chybu, mýlit se; odchýlit se od cesty poctivosti a cti; odchýlit se od Božích zákonů, porušit
Boží zákony
• zjevit – G5319 – faneroó – odhalit, ukázat; zjevit se; udělat viditelným, udělat známým něco, co
bylo skryté nebo neznámé, buď skutky nebo slovy; stát se známým, být jednoduše rozpoznatelným;
úplně, důkladně porozumět
• milost – G5485 – charis – milost dopřávající radost; potěšení, lahodnost, půvab; omilostnění,
dobrá vůle, přízeň Boží (vůči lidem skrze Krista); důkaz milosti; vděčnost; odměna, náhrada;
uznání, důvěra, kredit
• trn – G4647 – skolops – trn, osten; špičatý kus dřeva, (ostrý) kolík, tříska
• být pohnut – G1690 – embrimaomaj – zachvět se; být pohnut (v duchu); být pohnut rozhořčením;
být velmi rozzlobený, naštvaný; osopit se, obořit se; napomenout, přikázat
• rozumět – G4920 – synijémi – nastavit, dát dohromady; dát si dohromady to, co bylo vnímáno
s vnímanou věcí; mít vhled; dát dohromady v mysli, porozumět; rozumět, chápat, vnímat; ten,
kdo je moudrý, rozumný; mudrc; člověk porozumění – idiom pro dobrého a přímého člověka, který
pochopil věci náležící k záchraně
Řecká slova – Uzdravování II
• vložit – G2007 – epitithémi – položit, položit na; přidat; zaútočit, napadnout; potřít; dát
• šátek – G4676 – súdarion – šátek; kapesník
• vzdalovat se – G525 – apallassó – osvobodit, propustit; vyjmout, odstranit; propustit, zprostit,
zbavit; být odstraněn; ustoupit, odejít, opustit
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9 Církev I
Otázky
1. V čem je důležitý disciplinovaný život?

2. Proč je důležité bdít?

3. Vidím sám sebe jako vojáka Ježíše Krista?

4. Jak mohu být dobrou nádobou?

5. K čemu mám být připraven?

6. Co je to Boží zbroj a jak v ní stát?

7. Z jaké pozice bojuji duchovní boj?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
31

Praktická aktivita
• Proud: Určeme téma (například národ, místní sbor, město), za které se všichni budeme modlit,
a určeme jednoho člověka, který bude jazyky vykládat (vykladač). Poté se všichni až na vykladače
začnou modlit za dané téma v jazycích a vykladač se na ně napojí svým mateřským jazykem
simultánním výkladem. Až vykladač bude vnímat konec, skončí, stejně tak i ostatní. Pak se
všichni budeme sdílet o tom, kdo co během modliteb vnímal. Následně určíme na výklad někoho
jiného (může se i změnit téma) a modlitby proběhnou znovu.
Časová náročnost: 10 minut na jedno kolo modliteb (jednoho vykladače).
Záměr: Všimněme si, že Duch svatý se dá směrovat (2. Tesalonickým 1:11). Když se všichni modlí
v jazycích za jedno téma, jednotlivé „proudy“ Ducha se spojují v jednu řeku (Jan 7:37-39). Navíc
tímto Duch svatý může přinést například vyučování či proroctví (1. Korintským 14:5-6).
Praktické aktivity online
• Strategie: Modleme se v jazycích a každý se soustřeďme na svůj život – práce, škola, rodina,
služba Pánu. Sepisujme si, co nám přichází na mysl, a pak v dalších dnech (měsících) jednejme
podle toho. Pokud chceme, můžeme se takto modlit za sebe navzájem a poté se sdílet o tom, co
nám pro druhého člověka „přišlo“.
Časová náročnost: 10 minut modlitby a 10 minut sdílení.
Záměr: Modlitba v jazycích je dobrý filtr myšlenek. Duch svatý nám chce zjevovat svoje strategie
(Římanům 8:26-27) a plány. My s nimi potřebujeme jen souhlasit a žít podle nich. O tom chození
s Bohem je (Micheáš 6:8). Tuto modlitební praxi můžete samozřejmě aplikovat i na další oblasti
svého života či životní události.
• Budování: Zavolejme svému sourozenci v Kristu, se kterým jsme ve dvojici. Začněme se modlit
v jazycích a náš sourozenec bude naši modlitbu simultánně vykládat a hlídat si, zda kromě slov
mu „nepřicházejí“ nějaké obrazy, vjemy či verše. Po konci výkladu nám řekne, co přijal. Poté si
role vyměníme. Pokud nám to pomůže, můžeme se na začátku ztišit a pomodlit se nebo můžeme
začít rovnou modlitbou v jazycích.
Časová náročnost: 20 minut dohromady.
Záměr: Pavel píše, že kdo se modlí v jazycích, má se modlit, aby je i vykládal (1. Korintským
14:13). Můžeme tedy jazyky vykládat i sami sobě nebo někomu druhému. Modlitba v jazycích,
stejně jako výklad jazyků a proroctví slouží mimo jiné k osobnímu budování (Judův 1:20, 1. Korintským 14:3-6). Pán nás chce skrze ně utěšit, ujistit a povzbudit.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Být připraven: 1. Samuelova 15:23, Efezským 5:15-20, 2. Timoteovi 1:7,
2. Timoteovi 2:1-7.14-26, 2. Timoteovi 3:10-17, Židům 4:14-16
Bojovat dobrý boj: Římanům 13:11-14, Galatským 5:7-26, Efezským 6:10-20,
1. Tesalonickým 5:1-11
Duchovní pozice: Matouš 28:18-20, Marek 16:14-20, Římanům 1:4, Efezským 1:1-2:10
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Církev I
• střízlivý – G3525 – néfó – být střízlivý; být klidný a rozvážný; být klidný, nad věcí, obezřetný
• bdít – G1127 – grégoreuó – bdít; hlídkovat, sledovat; být bdělý, být naživu; dávat přesnou pozornost, být opatrný, bystrý; dávat pozor (aby nás pohroma nepřemohla)
• pohltit – G2666 – katapinó – vypít, spolknout, pohltit, strávit; přemoci (vítězstvím); zničit
• plný – G4134 – plérés – plný (o plavidlech); naplněný (oproti prázdný); povrch pokrytý v každé
části; duše úplně prostoupené (čím); úplný, perfektní – nic mu nezchází
• čest – G5092 – timé – ocenění, stanovení ceny; cena zaplacená nebo obdržená; hodnota; čest,
která někomu náleží nebo mu je prokazována (například dle funkce); úcta; počestnost; důstojnost;
pocta; odměna
• užitečný – G2173 – euchréstos – lehce použitelný, užitečný; použitelný, vhodný
• připravit – G2090 – hetojmazó – připravit se, udělat potřebné přípravy; připravit, určit; vyrovnat
cestu před králem (Orient), nebo Mesiášem (Jan Křtitel a Ježíš Kristus); připravit nocleh (pro
koho); vystrojený do války; nashromáždit
Řecká slova – Výklad jazyků I
• učit – G1321 – didaskó – učit, poučovat, chovat se jako učitel; vštěpovat učení, vysvětlovat
• připomenout – G5279 – hypomimnéskó – způsobit vzpomenutí, připomenout někomu něco;
pokárat, napomenout, napomínat; být připomenuto; pamatovat si, vzpomenout si
• svědčit – G3140 – martyreó – být svědkem (a mučedníkem), svědčit; dosvědčit, vydat svědectví;
potvrdit, že někdo něco slyšel, zažil nebo byl vyučen od Boha; přisvědčit, dát vysvědčení; být
dosvědčen, uznán, doporučen
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10 Církev II
Otázky
1. Co je to církev? Jaký je její účel? Jaký je rozdíl mezi satanskou církví a Boží církví?

2. Na jakých úrovních máme svazovat a rozvazovat věci?

3. Jakou vizi církve měl apoštol Pavel? Popiš rozdílné dary, služby a působení Ducha.

4. K čemu jsou v církvi služebnosti? K čemu je proroctví? K čemu jsou klouby podpory?

5. Kdo koná dílo služby? Na kom je zodpovědnost, aby celé dílo šlo kupředu?

6. Jak vzniká jednomyslnost v církvi? Jak daleko máme k lásce a k štědrosti popsaných v Bibli?

7. Jak vytvořit společenství? Proč je klíčem náš přístup k Bohu? Jak se projevuje Boží moudrost?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Modlitba sjednocení: Určeme jednoho člověka, který se bude modlit česky za věci, jež má
na srdci (ať v osobní nebo obecné rovině). Ostatní se připojíme k jeho modlitbě v jazycích ve
stejném tempu, frekvenci, výšce a síle hlasu. Snažme se na něj „naladit“ a zároveň vnímejme
obrazy a slova, které nám přichází na mysl (Skutky 4:23-31). Na konci si vše sdělme. Poté určeme
jiného člověka, který se bude modlit, a ostatní se nyní napojíme na jeho modlitbu.
Časová náročnost: 10–15 minut na jednoho člověka modlícího se česky.
Záměr: Každý se modlí jinak. Všimněme si, že naladit se na něčí modlitbu není vždy snadné.
Dělat to je ale důležité pro sjednocování církve. Kromě toho možná zjistíme, že jsme se najednou
modlili jiným jazykem než doteď nebo si všimneme, že se nám náš jazyk rozvinul. Bible totiž
nemluví jen o jiném jazyku, ale o druzích jazyků (1. Korintským 12:10). Každý má svůj význam
a účel (1. Korintským 14:10, Efezským 6:18). Může se jednat například o bojové jazyky, chválu,
uctívání či přátelské povídání s Bohem. Rozvíjejme se tedy i v tomto (1. Korintským 14:15).
Praktické aktivity online
• Výklad naslepo: Spojme se přes messenger se svým sourozencem v Kristu. Napišme mu „Teď“,
když se začneme modlit v jazycích a „Stop“ když skončíme. Náš sourozenec bude mít zaplý
diktafon a začne od „Teď“ do „Stop“ simultánně vykládat (i když nic neslyší). Potom nám pošle
nahrávku a sdělí, jaké měl v mysli obrazy nebo co vnímal. Poté si role vyměňme.
Časová náročnost: 20 minut dohromady.
Záměr: Všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít (1. Korintským 12:12-13), jsme navzájem
spojeni. V duchovním světě se na čas a prostor moc nehraje, tak se nedivme, že nám Duch dává
slova pro druhého člověka, i když ho neslyšíme. Věřme, že Bůh chce mluvit skrze nás.
• Vyučování: Po vyučování, které jsme slyšeli, se modleme v jazycích za vyučované téma. Uvidíme,
co nám Duch svatý začne připomínat, dokreslovat a zjevovat.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Modlitbou v jazycích se učíme rozlišovat doktríny (1. Janův 4:1). Skrze modlitbu v jazycích přichází zjevení, poznání, proroctví a vyučování (1. Korintským 14:5-6). Duch svatý nás sám
chce vyučovat (Jan 6:45, 1. Janův 2:27). Kromě toho nám skrze modlitbu v jazycích může být
dáno i samotné vyučování, které druhým předáme my.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Církev: Matouš 12:22-32, Matouš 16:13-20, Matouš 18:15-35, Matouš 21:1-32, Lukáš 11:14-28,
1. Korintským 12:1-31; Efezským 4:1-16
Společenství: Skutky 2:37-47, 1. Korintským 10:1-11:34, 2. Korintským 4:1-13,
Efezským 2:11-3:21, 1. Janův 1:1-10
Církev v praxi: Skutky 4:23-5:16, Skutky 6:1-15, Skutky 8:4-25, Skutky 11:19-30, Skutky 13:1-4
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Církev II
• církev – G1577 – ekklésia – shromáždění občanů na veřejném místě; shromáždění na veřejném
místě rady za účelem jednání; místo vlády; náhodou shromáždění lidé; shromáždění Izraelitů;
církevní obec, místní církev; církev
• svázat/spoutat – G1210 – deó – svázat kravatu, upevnit, svázat, spoutat okovy, uvrhnout do řetězů; zavazovat, ukládat povinnost, zákon; být svázán s někým (s manželem, manželkou); zakázat,
prohlásit za nezákonné
• odvazovat/rozvázat – G3089 – lyó – uvolnit, rozvázat; propustit; osvobodit jakoukoliv přivázanou věc, osobu (tělo, obvazy, manžela, manželku); rozvázat pouta; propustit z vězení; rozpustit
(cokoliv stlačeného dohromady) – shromáždění, zákony; svrhnout něco; rozpustit něco soudržného
na části
• jednota – G1775 – henotés – jednota, sjednocení, soulad, jednomyslnost, jednohlasná shoda,
souhlas, smlouva; zapřísahat (koho při čem)
• hřích – G266 – hamartia – hřích, provinění; nemít podíl, minout cíl, udělat chybu, mýlit se;
odchýlit se od cesty poctivosti a cti; činit, jít špatně; odchýlit se od Božích zákonů, porušit Boží
zákony; udělat špatně, urazit, porušit Boží zákony; kolektivní hřích spáchaný jednotlivcem nebo
vícero lidmi
• pokání – G3341 – metanoja – pokání, obrácení; odvrácení se; změna smýšlení a jednání (vzhledem
k účelu toho co někdo vytvořil nebo udělal)
• smířit – G604 – apokatallassó – smířit (koho s kým); úplně smířit, smířit zase zpátky, přinést
zpět dřívější stav harmonie
Řecká slova – Výklad jazyků II
• vykládat – G1329 – dierméneuó – rozvinout význam řečeného; vysvětlit; vykládat; překládat
(převést do rodného jazyka)
• zjevení – G602 – apokalypsis – zjevení, odhalení; ležet nahý, učinit odkrytým, otevřeným; odhalení
pravdy, příkazu, pokynu (věci, události předtím neznámé, skryté zraku); zjevení se, zhmotnění se
• učení – G1322 – didaché – poučování, vyučování; nauka, učení; to, co je učené; učení ohledně něčeho; dávat instrukce (v křesťanských kruzích v rozdílu oproti dalším druhů projevů na veřejnosti);
akt učení
36

11 Duch svatý
Otázky
1. Jaký máš vztah s Duchem svatým? Co pro tebe znamená „Být vyučen od Boha“?

2. Proč lidé mohli být posednutí démony v Staré smlouvě, ale nemohl se do nich nastěhovat Duch
svatý?

3. Jak můžeš rozněcovat Ducha svatého? Jak Duch svatý vytváří jednotu mezi lidmi?

4. Co znamená uhašovat Ducha svatého? Jak ho můžeš zarmucovat?

5. Co znamená být naplňovaný Duchem svatým a jakou to má souvislost s tvým jednáním?

6. Co znamená, že Duch svatý je autoritativní a že má rád konfrontaci?

7. Duch svatý stvořil tento svět. Jak chce tvořit dnes?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Výklad snů: Všímejme si během týdne snů, které se nám zdají a zapisujme si je hned ráno. Poté
se o nich na setkání pobavme a rozsuďme, zda jsou od Pána, nebo ne. Zaměřme se na symboly ve
snech, postavy a podobně. Modleme se za výklad. Pokud se nikomu nic nezdálo, mějme připravený
jeden modelový příklad, na kterém se budeme výklad snů učit.
Časová náročnost: 10 minut na jeden sen.
Záměr: Bůh se k nám často snaží mluvit přes den, ale my si toho nevšímáme. Tak k nám Bůh
mluví ve snech (Jób 33:14-17). Vždy je dobré vědět, co nám náš Bůh říká. Někdy nás chce usměrnit
nebo povzbudit, jindy chce, abychom se modlili proti něčemu, co se chystá (Goll, 2017).
Praktické aktivity online
• V pokoji: Zavolejme svému sourozenci v Kristu. Ten půjde do svého pokoje a schová v něm
nějakou věc. My se modlíme a ptáme se Ducha svatého na následující: co je to za věc (jakou
má barvu, materiál) a kde je v pokoji schovaná. Tyto indicie si zapisujeme. Poté se ptáme svého
sourozence na indicie, které nám přišly (klidně i počáteční písmena slov, která ti přijdou). Až
schovanou věc najdeme, vyměníme se.
Časová náročnost: 10 minut dohromady.
Záměr: Slova poznání fungují různými způsoby. Pokud chceme růst ve víře, potřebujeme stejný
princip aplikovat různě, aby naše víra byla v Boha a ne v danou metodu přijímání slova poznání.
• Poznámky: Zavolejme svému sourozenci v Kristu. Ten nám řekne jednu indicii k osobě, ke které
by chtěl slovo poznání (jméno, odkud je, kde jsme ji potkali). My se ztišíme a začneme si psát,
co nám bude „přicházet“. Určitě to bude ve směru zjevení Boží lásky a dobroty (Jan 2:24, 2. Korintským 4:6-7, Římanům 2:4). Pak to předejme svému sourozenci v Kristu. Jak s tím naloží, je
na něm. Nakonec si úlohy vyměňme.
Časová náročnost: 15 minut dohromady.
Záměr: Vůbec se nebojme takto „vidět v duchu“. Takto pracoval Elíša (2. Královská 5:26, 2. Královská 6:12) i apoštol Pavel (1. Korintským 5:3, Koloským 2:5). Jako pro nezainteresované osoby
pro nás může být jednodušší rozpoznat, co nám přichází z Ducha svatého a co je jednoduše z nás.
Nebojme se napsat i jen jedno slovo, myšlenku.
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Duch svatý: Jan 14:1-16:15, Skutky 4:23-5:16, Efezským 4:25-32, Efezským 5:15-33,
1. Tesalonickým 5:12-28, 2. Timoteovi 1:5-14, 1. Janův 4:1-6
Konfrontace a tvoření: Genesis 1:2, 1. Královská 18:16-46, 2. Královská 6:1-8:6, Matouš 9:1-7,
Skutky 8:4-25, Jan 9:1-12
Společenství s Duchem svatým: 1. Korintským 10:14-22, 1. Korintským 11:17-34,
2. Korintským 13:11-13
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Duch svatý
• přebývat – G1774 – enojkeó – přebývat, bydlet, zdržovat se, žít v, přebývat a ovlivňovat (za
dobrým účelem)
• svatý – G40 – hagios – nejsvatější věc, svatý, zasvěcený, posvátný; svatí; svatyně, velesvatyně
• posvěcení – G38 – hagiazmos – posvěcení, zasvěcení; oddělení, očištění; efekt oddělení – posvěcení
srdce a života
• žárlivě – G5355 – fthonos – závist, žárlivost, zášť; ze závisti, podněcováno závistí
• toužit – G1971 – epipotheó – toužit, dychtit (po čem, kom); toužit s láskou; skrytá zakázaná
touha, chtíč
• poslušný – G5219 – hypakúó – poslouchat, poslouchat příkaz; být poslušný, podrobit se, podřídit
se; otevřít (dveře)
• zbožnost – G2150 – eusebeja – úcta, zbožnost, bohabojnost; vážnost; silná zbožnost vůči Bohu;
víra, náboženství
Řecká slova – chvála
• chvála – G133 – ajnesis – chvála, poděkování
• vzývající – G3670 – homologeó – vyznat, doznat, přiznat; přiznávat; říkat to stejné jako někdo
jiný, souhlasit; přislíbit, slíbit; prohlásit; dosvědčit, říci otevřeně; vyznávat, chválit, oslavovat;
neodepřít, neodmítnout
• jméno – G3686 – onoma – jméno; pověst; vše, co jméno pokrývá – myšlenky, pocity vyvolané
zmíněním, uslyšením o, vzpomenutím jména; postavení, autorita, zájmy, potěšení, příkazy, znamenitosti, skutky; způsobené jménem (utrpení pro Krista)
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12 Víra v Boží Slovo
Otázky
1. Jaký je rozdíl mezi chozením podle principů a sinusovkou?

2. Proč je vedení Duchem svatým vlastně vedením principy Božího Slova?

3. Jak mohu růst „ve víře“, co se týče například financí, uzdravování, proroctví či výkladu jazyků?

4. Na základě čeho bude růst můj vliv v „křesťanském světě“?

5. Jaký je vztah mezi slovy „každý, všichni, všechno“ a uvolněním víry v lidech?

6. Jak mohu budovat víru v lidech?

7. Jak mohu být dědicem Božích věcí a „chodit v tom“, co Bůh zaslíbil?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Slovo poznání: Na konci setkání se na chvíli ztišme. Každý se ptejme Pána, koho během dalšího
týdne oslovit, jak se jmenuje, co ho trápí (například vztahy, zdraví), kde a v kolik hodin ho
potkáme a co mu máme říct. Informace ke „svému“ člověku si sepišme a během dalšího týdne
buďme ve správný čas na správném místě. Další týden se na setkání k tomu vrátíme a probereme
spolu, jak to komu šlo.
Časová náročnost: Ztišení 2–3 minuty, realizace 30 minut, vyhodnocení 30 minut (dohromady).
Záměr: Někdy se lidé stydí před ostatními. Proto je dobré, je jen tak hodit do vody. Při zpětné
vazbě je dobré povzbudit i lidi, kterým to zatím tolik nešlo.
Praktické aktivity online
• Jméno: Zavolejme svému sourozenci v Kristu. Ten nám řekne jednu indicii k osobě, ke které by
chtěl slovo poznání (jméno, odkud je, kde ho potkal). My se ztišíme a začneme říkat, co nám bude
přicházet na mysl. Určitě to bude ve směru zjevení Boží lásky a dobroty (Jan 2:24, 2. Korintským
4:6-7, Římanům 2:4). Pak to předejme svému sourozenci v Kristu. Jak s tím naloží, je na něm.
Nakonec si úlohy vyměňme.
Časová náročnost: 15 minut dohromady.
Záměr: Mluvit i psát má jedno společné – když začneme mluvit (psát), budou nám přicházet
další slova od Pána. Rozdíl je jedině v tom, že mluvit je pro nás často méně komfortní, tak je
dobré vyrůst i v tomto.
• Hledání pokladu: Potkejme se se svým sourozencem v Kristu a vyražme spolu do ulic města. Než
se do města vydáme, ptejme se Boha, koho dnes oslovit, jak se jmenuje, co ho trápí (například
vztahy, zdraví), kde a v kolik hodin ho potkáme a co mu máme říct. Navzájem si to sdělme
a pamatujme, že se vše nemusí týkat jen jednoho člověka. Sepišme si to a buďme ve správný čas
na správném místě.
Časová náročnost: Ztišení 2–3 minuty, realizace 1–2 hodiny.
Záměr: S Bohem není nuda. Skvělé zkušenosti s tím měl například Ananiáš (Skutky 9:10-20).
Samozřejmě na ulicích nemusíme oslovovat jen lidi, kteří nám sedí do slov poznání. Můžeme
oslovovat například také nemocné (Matouš 10:7-8) a chudé. Pokud se nemůžeme potkat se svým
sourozencem, můžeme výpravu podniknout i sami (Dedmon, 2013).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Víra v Boží slovo: 1. Královská 17:1-24, Marek 5:24-28, Marek 6:53-56, Lukáš 13:10-17,
Skutky 2:21, 2. Korintským 10:12-18, Židům 6:9-20, Židům 10:36-12:14
Proroctví: Izaiáš 6:1-13, Daniel 2:1-49, Daniel 4:1-34, Daniel 10:1-21, Zachariáš 1:1-4:14
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Víra v Boží slovo
• slovo – G3056 – logos – řeč, slovo; reprezentující pojem, nápad; řečené (Bohem, proroky); promluva, kázání, mluvení samotné; učení; popis, záznam, důvod; záležitost; účet; počet
• vést – G71 – agó – vést, přivést; jít s někým; přinést, přivést; vést držením, abys někoho (zvíře)
dostal do cíle; vést doprovázením na místo; vést sám sebou, připojit se jako obsluha; provést,
přinést; vést k soudu; vést, navádět, směrovat; vést skrz k něčemu; pohybovat, pohánět (silou
a ovlivněním mysli); hnát, strhávat; jít, odejít; trvat; strávit čas (čím); slavit
• dát – G1325 – didómi – dát, dát něco někomu; dát z vlastní vůle, dodat; dát někomu jako jeho
vlastní (něco, někoho); přenechat, svěřit; poskytnou místo, příležitost; garantovat
• vzít – G2983 – lambanó – vzít, vzít do ruky; vzít své vlastní, učinit svým vlastním, vzít vlastnictví;
přijmout, přijmout nabízené; vybrat; nabýt, získat; být potrestán
• věřit – G4100 – pisteuó – být přesvědčený; vložit důvěru, svěřit věc někomu; být pověřen; uznání
faktu, události
• stát se – G1096 – ginomaj – stát se, začít existovat, přihodit se, objevit se v historii, být udělaný,
dokončený (o provedených, způsobených zázracích)
• velebit – G3170 – megalynó – zvětšovat; velebit; udělat nápadný, zřetelný, skvělý; považovat, prohlásit, vyhlásit za velký; velmi si vážit; vychvalovat, opěvovat, vyzdvihovat; získat chválu a slávu
Řecká slova – Divy a znamení
• smilování – G1656 – eleos – milosrdenství – laskavost (dobrá vůle) vůči trpícím, ochota jim
pomoci; smilování; slitování
• působení – G1755 – energéma – působení, projev (jako výsledek působení); způsobená, provedená
věc; účinná operace
• mocné činy/moc – G1411 – dynamis – síla, schopnost; vlastní moc; moc z povahy přebývající
ve věci; moc činit zázraky; moc uzdravovat; morální moc a dokonalost duše; moc a vliv patřící
k bohatství; síla a zdroje plynoucí ze zástupů; moc spočívající v armádách, silách, zástupech;
význam; mocnost
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13 Učedník
Otázky
1. Proč Ježíšovi stačili dva učedníci na každé město?

2. Co znamená, že dávání je v „srdci křesťanství“?

3. Proč je potřeba, abych byl konatelem Božího slova?

4. Proč Ježíš myl učedníkům nohy?

5. Proč je vydanost důležitá?

6. Jaký je význam Večeře Páně?

7. Chci opravdu sloužit Božímu Duchu?

Vyučování i odpovědi na otázky naleznete zde na Google Disku.
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Praktická aktivita
• Hledání pokladu: Rozdělme se do skupin po 2–6 lidech. Předtím než vyrazíme do ulic města,
se ptejme Boha, koho máme dnes oslovit, jak se jmenuje, co ho trápí (například vztahy, zdraví),
kde a v kolik hodin ho potkáme a co mu máme říct. Sdělme si to ve skupině. Pamatujme, že
všechny indície se nemusí týkat jednoho člověka. Sepišme si vše a nakonec buďme ve správný čas
na správném místě.
Časová náročnost: 2 hodiny.
Záměr: S Bohem není nuda. Skvělé zkušenosti s tím měl například Ananiáš (Skutky 9:10-20).
Samozřejmě na ulicích nemusíme oslovovat jen lidi, kteří nám „sedí“ do slov poznání. Můžeme
oslovovat například také nemocné (Matouš 10:7-8) a chudé (Dedmon, 2013).
Praktické aktivity online
• Andělé: Každý se modleme v jazycích za různá témata (církev, republika). Při modlitbě choďme
po místnosti. Všímejme si, zdali se nám na někajém místě nemodlí „lépe“, než na jiných místech.
Časová náročnost: 15 minut.
Záměr: Duchovní svět je velmi reálný a my si můžeme vypěstovat citlivost na vnímání přítomnosti
duchovních bytostí – například andělů při našich modlitbách.
• Hudba: Každý si pusťme jakoukoliv „světskou“ hudbu. Při jejím poslechu se modleme v jazycích.
Zapisujme si, co nám bude přicházet.
Časová náročnost: 5 minut.
Záměr: Duchovní svět komunikuje svoji agendu často skrze hudbu. Proto si při poslechu hudby
dávejme pozor, z jakého ducha hudba je a za jakým účelem byla stvořena (1. Janův 4:1-6).
Svědectví a poznámky:
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Čtení
Učedník: Lukáš 10:1-24, 2. Korintským 8:1-9:15, Galatským 6:6-10, 1. Janův 3:17-18,
Jan 13:1-20, Skutky 1:8, Skutky 6:8-8:1
Večeře Páně: Matouš 26:26-30, Marek 14:22-26, Lukáš 22:7-38, Jan 6:22-40,
1. Korintským 11:17-34
Poznámky ke čtení:

Řecká slova – Učedník
• láska – G26 – agapé – láska; náklonnost, dobrá vůle, laskavost, bratrská láska; hody lásky, hostina
• učedník – G3101 – mathétés – následovník, učedník, žák
• pohnut soucitem – G4697 – splachnizomaj – smilovat se; být pohnut v nitru (ve střevech),
odtud být pohnut soucitem; mít soucit (v nitru je místo lásky a soucitu, lítosti)
• smilovat se – G1653 – eleeó – smilovat se; pomoci postiženému, sužovanému; přinést pomoc;
dojít milosrdenství
• svědek – G3144 – martys – svědek (v legálním i historickém slova smyslu); svědek krve, mučedník;
ten, který po Kristově příkladu podstoupil násilnou smrt; divák
• smlouva – G1242 – diathéké – uspořádání, ustanovení; poslední slovo, závěť; poslední vůle;
smlouva (pevná, solidní)
• krev – G129 – haíma – krev lidská, zvířecí; prolitá krev (násilím, vraždou), sídlo života
Řecká slova – Rozlišení duchů
• rozlišování – G1253 – diakrisis – rozlišování, rozdělování; rozlišení, rozpoznání; odhalení; posouzení, posuzování; spor, pře
• vycvičit – G1128 – gymnazó – cvičit energicky tělo nebo mysl; vzdělávat; cvičit se; vycvičený,
procvičený, prozkoušený
• zkoumat – G1381 – dokimazó – zkoušet, zkoumat, dokazovat, rozpoznat jako pravý, schválit,
pokládat za hodné
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K dalšímu studiu daných témat doporučujeme:
Uzdravoval Bůh? Uzdravuje dnes? Uzdravuje vždy?
Josef Bajzík & Tomáš Chum
I když Bible zcela jasně odhaluje, že náš Bůh je Jehova Rafa, Bůh, který tě uzdravuje, v církvi panuje
spousta pohledů a názorů na to, jaký Bůh vlastně je. Pojďme si na otázky týkající se tohoto tématu
odpovědět při čtení Nové smlouvy. Podívejme se společně na Ježíšův život a Jeho službu uzdravením.
Udělejme si jasno v otázkách, které se dotýkají našich každodenních životů. Kromě biblických příběhů
kniha obsahuje také množství řeckých slov ke studiu i osobní svědectví autorů.
Vydáno 11/2020
Ke stažení na linkauzdraveni.cz

Žít uprostřed proroctví
Josef Bajzík, Stanka Bajzíková & Lucie Penkalová
Bible je proroctví plná. Zejména těch, která naplnil Pán Ježíš Kristus. Pojďme společně pomalu odhalit
taje proroctví. Naučme se společně prorokovat. Nadto se dostaňme do bodu, kdy se budeme nacházet
již uprostřed toho, co o nás bylo řečeno. Kniha je skvělým materiálem pro začátečníky i pokročilé.
Obsahuje slovník několika desítek řeckých slov, slovník biblických symbolů i desítky praktických aktivit
pro jednotlivce i skupiny, na setkání doma, venku i online.
Vydáno 7/2021

Boží království
Josef Bajzík & Jakub Milfajt
Přemýšleli jste někdy, že například komunismus nebo demokracie ovlivňují každou oblast našich životů,
pokud v těchto režimech žijeme? Zasahují nám do práce, vzdělávání, cestování, volného času, rodiny
i ekonomiky. Tvoří kulturu, ve které žijeme. Při čtení Bible narážíme na to, že i ona mluví do každé
oblasti našich životů. Plyne z toho jednoznačný závěr, že křesťanství by mělo přinášet kulturu Nebes
na tento svět. Pojďme se všichni spolu podívat, co to znamená a jaká je v tom úloha každého z nás.
Plánováno na rok 2022
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