(Skutky 20:7) „Tedy první den po sobotě, když se učedlníci ______ k lámání chleba, Pavel _______
k nim, maje nazejtří jíti pryč, i prodlil řečí až do půlnoci.“
(Židům 10:25) „Neopouštějíce společného _________________ našeho, jako někteří obyčej mají, ale
______________ se, a to tím _______, čímž více vidíte, že se ten den přibližuje.“
My všichni potřebujeme PASTORA. Jsme Božími ovečkami a potřebujeme pastýře, který nás povede.
(Žalm 100:3) „Vězte, že Hospodin jest Bůh; on ________ nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid
jeho, a ________ pastvy jeho.“
(Židům 13:17) „_________ buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť zajisté ________ nad
dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by
vám to nebylo užitečné.“
A stejně tak, jako anděl mluvil Korneliovi, aby šel za Petrem (Skutky 10), i my potřebujeme Muže
Božího, aby nás vedl v růstu v Bohu.

VÍTEJ VE SVÉM NOVÉM ŽIVOTĚ!

A CO

5. CESTA
I malé děti se musí naučit chodit. A jak se učíme chodit, občas uděláme chyby a upadneme. A tak je
to s námi i duchovně. Máme milujícího Otce, který je plný milosti.
(1.Janova 1:7) „Pakliť __________ v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev
Ježíše Krista Syna jeho ____________ nás od všelikého hříchu.“
Když upadneme, co máme dělat?
(verše 8 a 9) „Pakliť díme, že _________ nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.“
9 „Jestliže pak budeme ____________ hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám ________
hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“
Není hříchem být pokoušen, i On byl pokoušen, ale bez hříchu (Židům 4:15). Můžeme zvítězit nad
pokušením!
(1.Korintským 10:13) „__________ vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši ____________, ale způsobíť s pokušením také i ______________, abyste
mohli snésti.“
(Římanům 6:1) „Což tedy díme? Snad zůstaneme v _________, aby se milost rozhojnila?“
2 „Nikoli. Kteříž jsme __________ hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?“
(verš 6) „To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu _____________ jest, aby bylo umrtveno tělo
hřícha, abychom již potom _______________ hříchu.“
(verse 11) „Tak i vy za to mějte, že jste __________ zajisté hříchu, ale ______ jste Bohu v Kristu
Ježíši, Pánu našem.“
(Římanům 12:2) „A ____________________ se světu tomuto, ale _________________ se obnovením _________ vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.“
KDO PŘEMÝŠLÍ SPRÁVNĚ, JEDNÁ SPRÁVNĚ!
SHRNUTÍ
Je to plán Boží, abychom rostli v Něm a nesli ovoce (Jan 15:1-6). Buďte věrni a budete-li činit tyto věci,
budete žít vítězný život v Něm.
„Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista,“ (Filipenským 1:6)

DÁL?
TVŮJ NOVÝ ŽIVOT
„Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno
jest.“ 2 Kor. 5:17
Je spousta lidí, kteří žijí svůj život ubohým způsobem. Trpí vinou ze svých minulých chyb a
zlomených vztahů. Cítí, že by předělali svou minulost, kdyby jen nalezli způsob. To je přesně
to, co Bůh právě začal ve tvém životě skrze být „znovu narozen“! To je ten největší zázrak, jaký
může člověk prožít.
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ZNOVU NAROZEN!

PRŮVODCE K DUCHOVNÍ ZRALOSTI

Přečtěme si Jan 3:3-8 „Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu,
nemůž viděti království Božího.“
5* „Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti
do království Božího.“
6* „Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.“
Stejně tak, jak jsme se narodili přirozeně, jsme se narodili i duchovně:

Nestačí být jen „znovu narozen“. Stejně jako spousta malých dětí se narodí, ale nikdy nedospějí, podobně
jsme na tom i my, a proto musíme krmit toho „nového člověka“ dobrou stravou a udržovat náš duchovní
život tak, abychom mohli růst. (vyhledej verše a vyplň prázdné mezery správnými slovy)

Koncepce – My přijímáme Boží Slovo vírou v to, co Ježíš udělal pro nás ve své smrti, pohřbu a vzkříšení.
Odpovídáme na to odevzdáním se jemu v pokání a my (stará přirozenost) umíráme s ním. Skutky 2:38
Narození z Vody – je, když jsme pokřtěni ve vodě v Krista. Stejně jako on byl pohřben, i my musíme být
pohřbeni s ním. Římanům 6:4
Narození z Ducha – je, když přijímáme naplnění Duchem Svatým a stejně jako nově narozené dítě pláče a
křičí, i z nás vychází pláč v podobě neznámého jazyka tak, jak nám Duch dává vymlouvat. Skutky 2:4
Nové narození není konec naší duchovní cesty, ale začátek. Stejně jako nově narozené dítě musí
být vyživováno, aby rostlo silné a zdravé, i nově narozený Křesťan musí také být vyživován „ryzím mlékem Slova Božího“, pokud chce růst v Kristu.
Písmo praví, že musíme růst v Milosti a Poznání. Poznání je nezbytné, abychom se mohli stát dospělými
v Kristu. Je to časté, když známe jen málo Slova Božího, že jsme slabí ve Víře. Ozeáš byl inspirován Božím Duchem a napsal: „Můj lid zajde, protože odmítá poznání.“ (Ozeáš 4:6)
Bible je plná neocenitelných principů a pokynů inspirovaných Bohem, aby nám pomohla na naší každodenní křesťanské cestě. Pro tento důvod nám Bůh dal „dopisy lásky“, které nám říkají o věcech připravených pro nás.
„Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje
slovo pravdy.“ 2.Timoteovi 2:15

Křesťanství není náboženství, ale osobní vztah s naším Stvořitelem.
Nové Stvoření v Kristu
Nové narození ovlivní celého člověka, začíná u jeho srdce. Ezechiel 36:26 „A dám vám ________ nové,
a ______ nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce __________ z těla vašeho, dám vám srdce
________.“
Římanům 6:6 „To vědouce, že ______ ______ náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo ________ tělo
hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.“
1.Kor. 6:19 „Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest _______ _______ _________, jenž přebývá v vás, kteréhož
máte od Boha, a nejste sami svoji?“
Nové narození nás činí novým stvořením v Kristu Ježíši a my musíme žít jako on a ne starým způsobem,
jakým jsme žili v minulosti.
Efezským 4:22-24 „Totiž, složiti ono první ___________ podle starého _________, rušícího se, podle žádostí oklamávajících,
23 Obnoviti se pak _________ _______ vaší,
24 A obléci nového _________, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.“

1. KOMUNIKACE
Komunikujte s Bohem denně. Ježíš je „vůdce našeho Spasení“ a my potřebujeme Jeho denní vedení.
To se děje, když si zavedeme pevný pravidelný čas každodenní modlitby.
(Žalm 5:3) „Hospodine, v jitře vyslyšíš _____ můj, v jitře předložím tobě __________, a šetřiti budu.“
(Juda 1:20) „Ale vy, nejmilejší, vzdělávajíce se na té nejsvětější víře vaší, v Duchu svatém
___________,“
(Lukáš 18:1) „Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se _______ a neoblevovati,“
(1.Tessalonicenským 5:17) „Bez přestání se __________,“
Hovořte o Evangeliu s ostatními.
(Marek 16:20) „A oni šedše, _______ všudy, a Pán jim pomáhal, a ______ jejich potvrzoval činěním
divů.“
(Matouš 10:7-8) „Jdouce pak, _______, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.
Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste _____, darmo
____.“
2. STRAVA
Boží Slovo potřebujeme každý den, čtením Písma a meditací nad ním.
(Lukáš 4:4) „I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť jest: Že ne samým _________ živ bude člověk, ale každým _________ Božím.“
(1.Petrova 2:2) „Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, ________ beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím _________,“
(2.Timoteova 2:15) „_______ se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč
styděti, a kterýž by právě _______ pravdy rozděloval.“
3. UCTÍVÁNÍ
(Žalm 98:4) „Prokřikuj Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, _______________, a žalmy
___________.“
(Žalm 150:1-6) verš 6 „__________ _______ chval Hospodina. ____________.“
(Žalm 134:2) „Pozdvihujte _________ svých k svatyni, a ______________ Hospodinu, říkajíce:“
(Zjevení 19:1) „Potom jsem slyšel veliký hlas velikého zástupu na nebi, řkoucího: _________.
________, a _________, a _______, i _______ Pánu Bohu našemu.“
(verš 6) „A slyšel jsem ______ jako zástupu velikého, a jako _______ vod mnohých, a jako _______
hromů silných, řkoucích: ___________. Kralovalť jest Pán Bůh náš všemohoucí.“
4. SPOLEČENSTVÍ
Stejně jako Bůh je naším „Nebeským Otcem“ a my jsme jeho „synové a dcery“, máme taky „bratry a
sestry“ v rodině Boží, se kterou potřebujeme být.
(Matouš 18:20) „Nebo kdežkoli ___________ se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed
nich.“

