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       PASTORAČNÍ VEDENÍ NOVÝCH KŘESŤANU PO OBRÁCENÍ
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1. CÍL

    Úkolem této práce je zanalyzovat problém duchovního růstu nově obráceného křesťana. Obrácení je dílem Božím a Pán Bůh dává při něm nový život v Kristu. "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové." (2 K 5,17). Nové stvoření však neznamená to, že obrácený člověk proběhl cílovou páskou, ale startovní čarou. Je postaven na novou cestu, kde velice záleží na něm samotném, ale také na církvi, sboru, ve kterém má společenství s ostatními věřícími. Církev vždy dělá chybu, když se raduje z nových křesťanů a nevěnuje jim tak potřebnou duchovní péči. Ještě hůř je na tom sbor, který nejenže to nedělá, ale když po čase vidí, že nově obrácení lidé se vracejí zpět anebo žijí tělesným životem, kritizuje je a zazlívá jim nedostatek duchovní zralosti. Častým jevem při tom bývá zpochybňování pravosti pokání a opravdovosti obrácení.
    Ze života první církve můžeme v Novém zákoně vypozorovat mnoho věcí, které přispívají k správnému duchovnímu růstu. Chci vyjmenovat jen některé:
     a) Sycení se Božím slovem
    "a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení" (1 Pt 2,2). Proces "sycení Božím slovem" je nevyhnutnou podmínkou, aby Boží dítě rostlo.
     b) Vztah k duchovnímu vůdci
    "jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele." (Ef 4,11). Sycení malého dítěte není zpočátku vůbec možné bez matky nebo zdravotní sestry. Stejně tak sycení mladého křesťana je možné přes vztah: Bůh - učitel (pastýř) - křesťan, ne přes vztah: Bůh - křesťan.
     c) Učednictví
    "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,... učte je..." (Mt 28,19-20). Pán Ježíš nemá představu, že nově získaní lidé pro Krista se vyučí sami živelně, ale ukládá učedníkům povinnost, velké pověření, aby činili učedníky. V této práci se chci zabývat obsahem slova učedník a předměty, ve kterých je jeho přesvědčení upevněné.
     d) Služba dělníků
    "Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Mt 9,37b-38). Pán žně povolává k práci a vysílá dělníky (Sk 13,2), ale jejich služba a duchovní profil jsou formovány duchovními vůdci. Apoštol Pavel v nově založených sborech ustanovuje starší, své spolupracovníky, obdarované křesťany, a pečuje o jejich vývoj. Vidíme to na jeho vztahu k Timoteovi. Je pravdou to, že Pán si vychová i sám některé pracovníky pro speciální úkoly, ale tím církev není zbavena zodpovědnosti za výchovu a vystrojení upevněných učedníků, aby z nich byli efektivní dělníci.
    Toto je veliká úloha sborů a jejich duchovních vůdců, kazatelů a starších sboru, aby církev neztrácela nové křesťany, ale budovala je, aby nebyla slabá, ale silná a rostoucí. Mám za to, že výchova k učednictví a ke službě se do jisté míry prolíná, a tedy navržený plán pastorační výchovy, i když obsahuje především myšlenku vedení k učednictví, má i prvky vystrojování pracovníků.

2. CO MUŽEME VYPOZOROVAT VE SLUŽBĚ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA?

    V jeho příchodu a konání vidíme úmysl světové evangelizace. Jeho život byl řízen tímto cílem. Když studujeme jeho život podrobně, zjistíme, že měl plán této světové evangelizace, který obsahuje několik zásad. V této kapitole je uvedena charakteristika těchto zásad.

     a) Povolal lidi
    Jeho metodou, jak získat svět, byli lidé, docela obyčejní lidé (neučení a prostí), kteří měli několik vlastností (byli ochotní se učit, čestní, ochotní přiznat chybu, měli upřímnou touhu po Bohu). Povolal jich nejprve 12, pak 70, a i když nezanedbával zástupy, většina jeho času patřila dvanácti. Pán Ježíš Kristus přišel zřídit Boží království a k tomu potřeboval vychovat a vystrojit vůdce. To bylo přednější než ovlivnit zástupy, které se někdy stávají kořistí falešných proroků. Většina evangelizačních pokusů začíná se zástupy, hodnotí se počet obrácených a počet pokřtěných, přírustek do církve v podobě členů. U Pána Ježíše se můžeme naučit, že se vyplatí věnovat více času skupině pracovníků na úkor ostatních členů.
    b) Byl s dvanácti a zaslíbil jim svou přítomnost po všechny dny
    Pán Ježíš zvolil neuvěřitelně jednoduchý způsob výchovy - byl s nimi. Nepotřeboval školu, seminář, osnovy, ale vštěpoval jim svou cestu tím, že jim byl nablízku. Během druhého a třetího roku své služby věnoval učedníkům stále více času. Cestoval s nimi a měl tak více příležitostí k osobním rozhovorům, protože jeho veřejné působení mělo díky odmítnutí vůdci národa sestupnou tendenci. V evangeliích máme o tom nejvíce zpráv z událostí velikonočního týdne. Tato fakta svědčí o tom, že se Pán Ježíš věnoval nejintenzivněji právě učedníkům, dokonce během svého zápasu v Getsemane a při utrpení na kříži. Tři roky přebývání s učedníky znemenaly to, že neměl čas na sebe, ale dosáhl cíle - vychoval je k dílu budování církve. Modlitební setkání s pracovníky či občasné kursy pro církvení pracovníky jsou ve srovnání s touto zásadou Pána Ježíše Krista velice nedostatečné. Vzdělávání vůdců pro nově obrácené vyžaduje tolik pozornosti, co čas rodiče pro své dospívající dítě.
     c) Cena následování je cesta kříže
    Být učedníkem znamená poddat celý život vládě Pána Ježíše (rozdat majetek, opustit rodinu, zaměstnání, být poslušný). Mnozí by byli rádi učedníky, když je sytil, v situacích nenáročných. Ale mnozí se také pohoršili, opustili jej a zůstalo jen dvanáct. Vedl učedníky k "spočítání nákladu", aby zvážili cenu následování, podmínky, ve kterých žil, seznámil je s odříkáním, které musel podstoupit. Poslušnost na "cestě kříže" znamená poznávání. To jim vštípil vysvětlováním smyslu svého ukřižování a praktickým naplněním toho, o čem mluvil. V tomto procesu vyučování vyřešil jejich spory o prvenství, o zaujímání významných míst v Božím království, otupil jejich příkré soudy jiných lidí. Kříž byl vyvrcholením jeho poslušnosti, protože na Golgotě nemohl pomoci ani sobě, i když jiným pomáhal zázračně. Přijetím "cesty kříže" se změní charakter učedníka, a to je důležitější předpoklad pro službu než vrozená inteligence nebo získané vědomosti. d) Sdílení a rozdávání
    Pán Ježíš jim rozdával sám sebe a nakonec jim dal svého Ducha, Ducha svatého. Dal jim:
     - pokoj (J 16,33)
     - radost (J 15,11)
     - klíče od svého království (Mt 16,19)
     - svou slávu (J 14,22 a 24).
    Dal jim vše, co měl, i vlastní život. Láska je rozdávající láska. Žádná služba mu nebyla příliš malá a žádná oběť příliš velká. Poněvadž zadarmo dostali, zadarmo měli rozdávat. Jeho život je zprostředkován jedině skrze Ducha svatého, kterého jim dal na konec.
     e) Příklad
    Pán Ježíš ukázal, že když mají růst, musí dýchat, jíst, pohybovat se a pracovat. Ukázal jim na svém životě:
     - jak se modlit (dýchání)
    - jak pracovat s Písmem svatým (jídlo, pokrm) (66 odkazů na Starý zákon)
     - jak získávat jiné (práce).
    Výchova příkladem je víc než nepřetržité kázání. Umožňuje dialog při nejasnostech v postupu práce okamžitě. Říci lidem, jak to myslíme, je sice hezké, ale silnější je jim to předvést.
     f) Pověření k práci
    Přišlo až po určité době, nezačal je předčasně nutit k práci. Zpočátku to byly úkoly jednodušší - zajištění potravy pro skupinku atd. Když celý rok viděli, co dělá jejich Mistr, pak je rozesílal po dvojicích. Tato služba byla součástí výchovy - jako orlice učí létat mláďata, tak on tímto pověřením - vystrčením - jim dal příležitost, aby si vyzkoušeli "svá křídla". Tímto pověřením naznačil, že v podstatě se úkol učedníků neliší od jeho vlastního úkolu. Důsledkem prvního rozeslání dvojic bylo o několik měsíců později rozeslání sedmdesáti, opět po dvojicích. Se stejnými pokyny. Třetí pověření dostali po vzkříšení:
     - jedenáct učedníků (J 20,21)
     - Petr (J 21,15-16)
    - všichni tehdejší učedníci v počtu 500 osob v Galileji (1 K 15,6, Mt 28,18-20)
     - jedenáct učedníků na Olivové hoře (Sk 1,8)
     g) Zásada dohledu
    Po skončení jejich úkolu si vyslechl zprávy učedníků (Mk 6,30). Podobně i po návratu sedmdesáti (L 10,17). Při tomto hodnocení Pán Ježíš také vysvětloval a vyučoval. Součástí dohledu byla i pomoc v případě uzdravení chlapce, kterého učedníci nemohli uzdravit (Mk 9,17-29). Učil je trpělivosti, když po jejich neúspěšném pokusu chtěli zapálit samařské městečko (L 9,51-54). Zásada dohledu je velice důležitá pro doformování profilu učedníků.
     h) Očekával od nich ovoce  J 15,16
    Jeho služba má být nesena nejen slovy, ale životy učedníků. Pán Ježíš si přál, aby jeho chrakter předávali dál. Skrze ně a skrze další jim podobné se bude šířit ve stále větším okruhu, až se i zástupům nabídne podobná příležitost, jakou měli učedníci ve svém Mistrovi. Při takovém postupu byla otázka dobytí světa jen otázkou času a otázkou věrnosti učedníků Ježíšovým plánům. Pán Ježíš nepředpokládal, že spasení budou všichni - byl realista a věděl, že lidé se mohou milosti vzepřít. Ale předvídal den, kdy bude evangelium o spáse v jeho jménu zvěstováno s přesvědčivou mocí všemu stvoření. Nečekal, že to bude snadné vítězství, mnozí budou během této služby trpět pronásledováním, ale konečný výsledek byl jistý. Ježíš očekával, že ostatní v něho uvěří skrze jejich slovo (J 17,20). Ti, kteří uvěří, předají to slovo zase jiným, až se časem celý svět dozví, kdo Ježíš byl a co přišel vykonat (J 17,21-23). Veliké poslání, které nám Pán Ježíš Kristus svěřil, je "získávat učedníky ze všech národů". Toto slovo říká, že učedníci měli nejen hlásat evangelium, nejen křtít, ale také činit je tím, čím je učinil Mistr. Vychovat stejné lidi, jako jsou oni.
    Pán Ježíš Kristus zoufale potřebuje dělníky, kteří by se o jeho duše starali. Proto vyzývá učedníky: "Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou" (Mt 9,37-38). Modlit se neurčitě za svět by nepomohlo, ale naše modlitba při myšlence vedení lidí k růstu by se měla vyostřit k prosbám za dělníky.
    Dnes už můžeme vidět, že plán Pána Ježíše Krista se v dějinách osvědčil. Neselhali první učedníci, a tak církev Kristova mohla vzniknout a růst. Dnešní církev je někdy v pokušení jít zkratkou. Obejít tu pernou práci výchovy učedníků. I když Ježíšův plán nikdy nikdo nezamítl, přece tolikrát v dějinách byl ignorován. Je proto potřebné ho studovat a připomínat i v dnešní době, abychom čelili různým "moderním pokusům" přizpůsobit zvěstování evangelia době. E. M. Bounds pověděl: "Boží metodou jsou lidé". Proto se pastorační vedení nově obrácených křesťanů neobejde bez lidí - učedníků upevněných v Kristu a vystrojených k této službě.

3. UPEVŇOVÁNÍ VZTAHU S NOVÝMI KŘESŤANY

    Prvním krokem v procesu činění učedníků je evangelizace. Druhým krokem je následování. První krok je postavit se v boji proti nepříteli a osvobodit jeho zajatce, druhý krok znamená strávit potřebný čas s nově obráceným, dohlížet na to, aby rostl a dozrával do podoby Ježíše Krista. Po narození přicházejí léta starostlivé výchovy a výživy, která zabezpečí, že dítě roste a vyvíjí se, až založí vlastní rodinu a převezme za ni odpovědnost. Jaké povinnosti mají rodiče k nově narozeným?

3.1 Zabezpečit správnou péči a řešit všechny problematické otázky

a) Pozorně probrat spolu s novým křesťanem Boží plán spasení člověka (1 J 5,11-12).
  Ujistit ho, že když přijal vírou Pána Ježíše Krista, nachází se v jeho srdci. Naneštěstí mnoho křesťanů prožije roky svého života v mlze nejistoty. Protože nechápou, co o tom učí Bible, nemají jistotu spasení. Správný růst a vývoj nového křesťana může být zakořeněn jen v jeho poznání, že je dítětem Božím na celou věčnost.
b) Modlit se za něj
  Převážná většina novozákonních modliteb se netýká nespasených, ale růstu a zralosti nových křesťanů. Dosvědčují to dvě velké modlitby apoštola Pavla v listu Efezským: Ef 1,15-23 a Ef 3,14-20. Modlitba je nejtěžší práce, které se jako křesťan zúčastňuji a zároveň je nejdůležitější součástí vedení k učednictví.
c) Navštěvovat ho ihned a často po jeho obrácení
  V prvních dnech života matka musí být u dítěte stále. Čím je dítě starší, tím méně často jej matka musí vidět. To, co platí v tělesné oblasti, platí i v duchovní. Jednou z nejvýznamnějších služeb je povzbuzení. Nechť pozná, že je součástí Boží rodiny, že má sourozence. Satan se ho pokouší svést k tomu, aby si myslel, že pokušení a problémy, kterým musí čelit, se vyskytují jen u něho. Povzbuzením pro něj může být to, že všichni zápasíme s podobnými problémy. Stůj vedle něho v jeho pokušeních.

3.2 Zabezpečit správnou výživu

a) Naučit ho osobní pobožnosti
  Mk 1,35: "Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil."
  Každý den by měl začít krátkou chvílí společenství s Pánem, tak dostává křesťan svou duchovní potravu. Pobožnost musí obsahovat modlitbu a čtení Božího slova. Modlitba by měla obsahovat chvály, vyznání, děkování a prosby.
  Chvály neboli modlitba o Boží velikosti je předmětem mnohých velkých modliteb v Písmu. Např. 1 Kr 3,11-14 apod.
  Vyznávání je modlitba, kdy si uvědomujeme svou hříšnost a závislost na Pánu Bohu. Duchovním mýdlem je pro křesťana verš 1 J 1,9.
  Děkování - na počátku duchovního života křesťan potřebuje vědět o významu děkování a také o nebezpečí neděkování (Ř 1,21). Každý dobrý dar sestupuje od Otce světel, od Boha, a my jsme povinni mu za tyto dary děkovat (Jk 1,17).
  Prosby - část modliteb, kdy se modlíme za rodinu, přátele, církev a národ. Je také dobré učinit si seznam proseb a zaznamenávat vyslyšení modliteb.
  Nového křesťana naučíme osobním pobožnostem nejlépe tenkrát, když je děláme spolu s ním. Např. první týden pokaždé, potom dvakrát, třikrát týdně.
b) Čtení Písma (1 Pt 2,2)
  Pro začátek jsou nejvhodnější krátké oddíly z Nového zákona nebo z Žalmů, které zařadíme do osobní pobožnosti. Dobrý způsob je vyhledání a podtržení nejdůležitějšího verše, který má mimořádný význam.
c) Studium Písma
  Tato úloha je pro mnohé mladé křesťany namáhavá a pracná. Metoda biblického studia by měla zahrnovat osobní studium i studium ve skupině. Lze také seznámit nového křesťana s lidmi, kteří ho nasytí a vyloží mu "celou radu Boží", ale lepší je naučit ho samostatně se sytit a vnikat do pravd Písma. V počátečních fázích upevňování v základech bude úlohou vedoucího i kazatele sboru zabezpečit většinu "pokrmu" pro nového sourozence.

3.3 Zabezpečit prostředí lásky a přijetí

    To, čeho nedáme lidem nikdy dost, je láska. Když se dítěti v prvních letech jeho života nedostává lásky, je otázkou, zda někdy porozumí, co je to milovat a být přijímán. Vůči našim duchovním dětem je potřebné uplatnit princip něžné a laskavé péče.

a) Pozvání do domácnosti ke společnému stolování
  Společné stolování mění vztahy mezi lidmi a také upevňuje pocit sounáležitosti s rodinou. Nový křesťan by měl mít možnost kdykoliv přijít do rodiny svého duchovního pěstouna. Neměl by být odmítnut, i když přijde nevhod.
b) Začlenění do teplého sborového společenství
  Ve společenství věřících probíhá zvláštní "chemická reakce", která napomáhá růstu a stabilitě. Společenství je potřebou člověka. Povzbuzení, kterého se dostává věřícímu člověku ve sboru, je nepostradatelnou součástí jeho výchovy k růstu.
c) Trávit s novým křesťanem společný čas
  Pán Ježíš se svými učedníky kázal, cestoval, uzdravoval, odpočíval, chodil na návštěvy. I duchovní pěstoun může jezdit se svým svěřencem na výlety, trávit s ním dovolenou, společně sportovat, prostě dělat věci spolu.
d) Hovořit s ním v atmosféře otevřenosti
  Při upevňování křesťana v základech je podstatné, aby se cítil svobodný mluvit o svých pochybnostech, strachu, o osobních problémech, třeba i intimních, bez pocitu, že bude odmitnut. Překonávat pocity nehodnosti je třeba nejprve v našich mezilidských vztazích. To platí ve vztahu k manželce, dospívajícím dětem i dospívajícím v Kristu.

4. UPEVŇOVÁNÍ V DUCHOVNÍCH ZÁKLADECH

4.1 Duchovní pěstouni často nevědí, které jsou ty nejdůležitější věci, které by měl nový křesťan pochopit, zapamatovat si je a praktikovat. Množství informací může způsobovat spíše zmatek, a smyslem upevnění v duchovních základech je učinit pořádek. Co je to absolutně podstatné pro učedníka?
     W. A. Henrichsen nabízí jednoduché schéma k zapamatování 6 nejdůležitějších věcí, které můžeme nazvat duchovními základy. Je to schéma kola.
Obr.









    Kolo je ilustrací kristocentrického, Duchem naplněného křesťana, který kráčí v poslušnosti vůči Bohu.

a) Střed kola - osa Ga 2,20
  Středem křesťanova života je Kristus. On má tyto hlavní funkce:
     - je hnací silou křesťanova života
     - udává směr.
    Když kolo nemá střed, může se kutálet z kopce neovladatelně a způsobit neštěstí. Rozhodnutí uvolnit Kristu v životě ústřední pozici, tzn. přenechat mu v životě opravdovou nadvládu, je čistě věcí vůle. V životě křesťana by měl nastat čas, kdy bude ochotný zcela se podřídit Kristově autoritě a moci. Může k tomu dojít při obrácení nebo až po několika měsících nebo dokonce letech. Záleží jen na křesťanovi, zda učiní Pána Ježíše osou svého života, avšak hodně záleží na přímluvných modlitbách.
b) Hlavní špice kola - Slovo
  "Slovo Kristovo ať ve vás přebývá bohatě ve vší moudrosti..." (Ko 3,16). Slovo se dá používat v životě mnohými způsoby. Např.:
     - naslouchání - Ř 10,7
     - čtení - Zj 1,3
     - zkoumání - Sk 17,11
     - učení se zpaměti - Ž 119,9 a 11
     - rozjímání - Ž 1,2-3
    Naslouchání s činěním si poznámek vede k uplatnění Slova v životě. Je užitečné dělat si poznámky při kázání Božího slova ve sboru a hovořit o něm s druhými.
    Čtením přibližně 3 kapitol Bible denně se dá v průběhu jednoho roku přečíst celá Bible. Je to důležité pro získání pohledu na Bibli z "ptačí perspektivy".
    Při studiu Bible se neusilujeme zjistit pouze to, o čem se v ní hovoří, ale také to, co z ní mluví k nám. Je možné vypracovat jako pomůcku ke studiu několik otázek, pomáhajících zanalyzovat text.
    Učení se Slova zpaměti a opakování je způsob časově velice náročný, ale přináší mnohou pomoc při vydávání svědectví a obraně proti útokům satana. Rozjímání slova pomáhá upevnit ho v paměti, zformulovat vlastní aplikaci.
d) Modlitba
   "Člověk, který je silný v Slovu, ale slabý v modlitbách, je jako kostra bez masa; člověk, který je silný v modlitbě, ale slabý ve Slovu, je jako masitá osoba bez kostry." (Hendrichsen). Slovo s modlitbou vytvářejí v životě křesťana patřičnou rovnováhu. Modlitba nevyžaduje mnoho metodiky. Je to rozhovor s Bohem, odpověď a reakce na Boží slovo. Je to přímluvná služba (Áron a Chúr podpírající Mojžíše) a je to také přinášení vonné oběti Bohu (Ž 116,17). Je potřeba objasnit význam modlitby osobní a společné ve skupině a shromáždění.
e) Svědectví
    Svědectví je další důležitou oblastí učedníka. Pán Ježíš řekl: "... budete mi svědky..." (Sk 1,8). Největší strach, který je třeba překonat, je strach, že budeme odmítnuti. Obyčejně jsou však lidé velmi srdeční a touží mluvit o duchovních věcech. Svědectví znamená porozumět, že Ježíš byl přítel celníků a hříšníků, nebát se navazovat přátelství s lidmi z jiného tábora. Když přátelství dozrává, je možné vydat svědectví.
    Důležitým povzbuzením pro učedníka je, když vidí, jak jeho duchovní pěstoun hovoří s nevěřícími a on se může rozhovoru pouze zúčastnit. Evangelizace je Boží dílo a při vydávání svědectví se musí naučit spoléhat na Ducha svatého.
e) Společenství
    Křesťané nejsou o nic lepší nebo horší než ti druzí. Kdosi řekl, že přízemí je podlaží, kde začíná kříž. Všichni křesťané mají ale mimořádné privilegium, že jsou přímými členy Boží rodiny.
    Bůh vede křesťany k obecenství s druhými křesťany. Dal dary Ducha pro sbory (Ef 4). Když se křesťané sejdou, aby si navzájem pomáhali a povzbuzovali se, vytvoří se atmosféra souladu a pochopení. Nemůže se ale vytvořit, když každý jedná ze sebe a od ostatních křesťanů se odděluje (Žd 10,24-25).
f) Obruč kola - poslušnost
    Je to právě život poslušnosti, který svět nejlépe vidí. Je projevem lásky k Pánu Ježíši Kristu (J 14,21). Kristus, kterého svět může vidět, je Kristus v každém věřícím člověku. Poslušnost, kterou lidé vidí navenek, začíná ale vnitřní poslušností, poslušností vůči Bohu.

4.2 Vedení učedníka k praktické službě

    Někdo řekl, že člověk si více zapamatuje a naučí se, když nejen slyší, ale i vidí. Nejvíce se naučí, když slyší, vidí a prakticky si to vyzkouší. Proces upevňování nespočívá jen v odevzdávání informací. Je to i pomoc k tomu, jak získat své vlastní duchovní vidění. To se získává tím, že učedník bude získávat dalšího učedníka. Pomůže mu to v mnohých směrech:
     - utuží to jeho přesvědčení
    - je to laboratoř jeho vlastního růstu. Když pomáhá druhému člověku, poznává, zda to, co dělá sám, pomáhá
       druhému
    - bude schopnější se učit. Když je člověk "v boji", tehdy je i sám hladový po dalším vzdělávání a učení se.
    Na závěr bych chtěl uvést několik rad pro proces vedení k následování:
    - učedník patří Bohu. Učitel je jen pěstounem, Božím nástrojem.
    - učedník musí vědět, že mu učitel důvěřuje. Tato důvěra se narušuje např. odnětím dříve přidělené úlohy.
    - nedovolit, aby byl na učiteli závislý. Úloha učitele je pomoci mu, aby se učil od Boha, aby byl čím dál více závislý na Bohu.
    - učedník musí mít svobodu selhat. Učedník se učí i na vlastních chybách. Někdy se více naučí na chybách než na vlastních úspěších. Je potřeba ujistit učedníka, že může padnout beze strachu z toho, že ho od sebe odvrhneš.
    - naučit ho poznávat a hodnotit lidi. Pán Ježíš vybral učedníky neučené a prosté, ale nevybral je unáhleně.
    - vštípit mu hodnotu sebe samého, zdravé křesťanské sebevědomí. Jde o budování obrazu ve vědomí člověka, který posiluje jeho vlastní sebevědomí. Hodnota člověka nespočívá v tom, co koná, co dělá, ale v tom, čím je. On je Božím synem, dostal Boží dar nového života. Přesto, že tento dar je v hliněné nádobě, je to "zlatý poklad", který tvoří jeho hodnotu.
    - mít mnoho trpělivosti, protože vychovat učedníka, to stojí čas. Náš Mistr vychoval učedníky za tři roky a nám se to sotva podaří dříve než za tuto dobu.

5. VYSTROJOVÁNÍ UČEDNÍKŮ

    Učedníky, kteří se nejen nechají vyučit a upevnit v duchovních základech, ale touží více pracovat pro Pána, lze nazvat novozákonními dělníky. Potřebují mít další vystrojení k své službě podle obdarování a podle oblasti služby, do které jsou povoláni. Mnozí Boží lidé byli vystrojováni pro svou službu velice dlouho, protože nejde jen o samotné vědomosti, ale především o proměněný charakter. Příkladem může sloužit Mojžíš, který byl připravován pro vedení národa izraelského po 40 let jako pastýř midjánského kněze na poušti.

5.1 Přesvědčení a perspektiva v práci

    Nový křesťan se modlí a chodí na bohoslužby často ne pro své osobní přesvědčení, ale proto, že mu to někdo poradil. Není to nevyhnutně nesprávné. Ale musí přijít doba, kdy už neobstojí pro konání těchto věcí zmíněné důvody. Je důležité vědět, co máme dělat a jak to máme dělat. Vědět, že to chce Pán. Přesvědčení je mnohem důležitější než metody. Člověk, který má metody bez přesvědčení, je jako kytice řezaných květů, na kterou je působivý pohled, ale nemá trvání (Hendrichsen).
    Perspektiva má co do činění s životní filozofií člověka, s jeho žebříčkem hodnot a s jeho motivy. Pán Ježíš nás nabádá, abychom současná rozhodnutí činili ve světle konečných výsledků. Perspektivní vidění a přesvědčení charakterizují Mojžíšův život (Žd 11,24-26).
    Jak vybudovat perspektivu a přesvědčení? Jak si je vybudovat ve vlastním životě? Jak je vybudovat v životě jiného člověka? Mohou posloužit následující směrnice:

a) Soustředit se více na principy než na metody
  Přesvědčení se vytváří ne praktikováním metody, ale pochopením principů. Nadějný učedník vidí věci jasně a vytváří si přesvědčení zvážením důvodů konání něčeho. I když je otázka "Proč?" někdy těžká na zodpovězení, neměli bychom se jí vyhýbat, ale důsledně ji zkoumat.
b) Zaměřit ho, aby spíše naplňoval potřeby jiných, než aby si budoval techniky.
  Mnoho křesťanů si představuje trénink tak, že sedíme ve třídě a učíme se, jak zvládnout některé techniky. Člověk na ně však mnohdy nereaguje, a to proto, že se neobracíme k jeho potřebám, ne že bychom používali zlé techniky. Lidé nepřijímají pozvání na evangelizaci proto, poněvadž jsou jen "známí" členů sboru, a ne "přátelé".
c) Soustředit se více na rozvinutí myšlení než na zručnost
  Pro Pána znamená více to, čím jsme, než to, co děláme. On chce změnit celý náš myšlenkový proces (Ř 12,1-2). Zásah do životní filozofie je cílem Boží proměny.
d) Soustředit se více na to, jak důvěřovat Pánu, než vyučovat teorii o Bohu.
  Starozákonní Abraham věděl o Bohu více než mnohý současný teolog. Abraham by sice asi neuměl vysvětlit dvojí podstatu Krista ani narození z Panny, ale Abraham znal Boha! V Novém zákoně se připomíná 74x.

5.2. Obdarování a poslání (Ef 4,7-13)

a) Každému je dáno obdarování milostí Pána Ježíše. Jde o to objevit své obdarování pro práci s lidmi. To lze poznat při práci s lidmi; když bude sloužit druhým, jeho dary vystoupí na světlo.
b) Využití darů je pro církev (v. 12), tam má být obdarování použito. Někdo má dar vyučování, jiný pastýřský, jiný evangelizační. Církev potřebuje k svému zdravému životu všechna obdarování a je ochuzena, když některá z nich jsou v pozadí.
c) Dary jsou spojeny s oblastí, ve které se nejlehčeji uplatňuje jeho víra.
d) Ať se nechává ohodnotit těmi, kteří mohou posoudit jeho službu.

    Pán neočekává od člověka službu, kterou nedokáže. Nemusíme se na to cítit jako Mojžíš, ale když Bůh někoho povolává, ujišťuje ho, že bude s ním. Povolání je také potvrzeno církví, která stvrzuje, že dary a povolání patří k sobě.
    Všichni učedníci jsou povoláni k misii i bez speciálního obdarování. Ti, kterým Pán Bůh dal obdarování podle Ef 4, mají sloužit budování obecenství, sboru. Z tohoto důvodu bývá někdy příprava těchto učedníků nazývána vystrojováním dělníků na Božím království.

6. METODY

    V této práci jsem se zaměřil spíše na shrnutí obecných zásad než na vypracování konkrétní metody. Vidím to jako důležitější, protože i sám Pán nepředepsal učedníkům konkrétní postupy. Naučil je principům a vedl je Duchem svatým (např. problém zanedbávání vdov vyřešili zvolením diakonů, apoštol Pavel ustanovoval v nově založených sborech zkušené vůdce...).
    Přesto pro naši inspiraci se můžeme zabývat zkušenostmi, které se osvědčily. Zdá se, že naše sbory Církve bratrské potřebují vyplnit určitý hlad po sdílení a výchově ve skupinách. Ve sborech o počtu členů nad 80 nový křesťan zapadne bez konkrétní výchovy. Je z toho důvodu účelné zřídit biblickou domácí skupinu o počtu max. 10 - 12 osob. V takové skupině je možné probírat program podle potřeb jednotlivých účastníků, řešit rovnou na místě jejich otázky. Zvláště po evangelizaci je možné vytvořit skupinu, složenou jen z nově obrácených lidí. Jako dobrý vzor pro obsahovou náplň setkání takové skupiny vidím Edici 2:7. Tento program sestává z několika kursů po dvanácti lekcích, setkáních. Důraz je v nich položen na:
     - učení se zpaměti základním veršům z Písma
    - čtení a označování hlavních myšlenek při denním ztišení
     - studium Bible podle témat
    - praktické rady týkající se modlitby, jak se modlit při denním ztišení, jak trávit celý den na modlitbách, konverzační způsob modlitby...
    - svědectví, příprava, chyby při svědectví, praktické přednášení osobního svědectví
     - jak rozjímat nad Písmem, atd.
    Na vedoucím je, jak tvůrčím způsobem použije náměty Edice 2:7 a doplní je svými praktickými poznatky.

ZÁVĚR

    Při vypracovávání této studie mne velice inspirovaly publikace Coleman: Mistrův plán zvěstování evangelia, Hendrichsen: K učeníctvu nie narodením, ale rastom a Yonggi Cho: Živé domáci skupiny. Myslím, že přes živé zkušenosti jiných musí každý pracovník hledat a promýšlet své přístupy, hluboce založené na Písmu, v praktické důvěře v Boží vedení a práci Ducha svatého.






