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Úvod
Proč se účastnit Kurzu milosti?
Chceš dál jako křesťan růst a nést stále víc ovoce, které vytrvá na věky? Můžeš,
ale pouze díky Boží milosti. Cílem Kurzu milosti je pomoci ti zakoušet Boží milost
v takové intenzitě (v srdci a mysli), že se láska k němu stane hlavní motivací tvého
života. Naučíš se:
•
•
•
•
•
•
•
•

jak jednat s falešnou motivací, která vychází z pocitů viny, hanby, strachu
a pýchy,
že je naprosto bezcenné dělat věci pro Boha jen kvůli pocitu, že musíš,
jak se zbavit ve svém životě stálého pocitu viny,
že můžeš žít se vztyčenou hlavou bez ohledu na to, jaká je tvá minulost,
že je důležité nebát se ničeho a nikoho kromě samotného Boha,
jak se zbavit hříchů, které se tě drží,
proč je moudré rozhodnutí považovat druhé za přednější sebe,
že pokud chceš opravdu nést ovoce, musíš začít odpočinkem.

Stručně řečeno, pokud jsi připraven „spolupracovat“ při procházení tohoto kurzu
s Bohem, máme naději, že budeš zakoušet jeho lásku jako nikdy předtím a poneseš
víc ovoce, než by sis kdy pomyslel.

Jak získat z kurzu co nejvíc
•
•

•

•

Snaž se vytěžit z každé lekce maximum a dej pozor, aby ti nic neuteklo
(pokud je to možné, podívej se na lekci i na DVD, pokud ho máš k dispozici).
Využij příležitost projít Kroky k zakoušení Boží milosti (str. 95) – laskavý
a jemný proces mezi tebou a Bohem, pro který je prostor mezi pátou
a šestou lekcí.
Každá lekce končí výzvou, abys identifikoval oblasti, kde tvé myšlení není
v souladu s biblickou pravdou. Pokud nějakou takovou oblast objevíš, nezapomeň ji napsat do svého Seznamu lží, který je umístěn na konci knihy,
a zjisti, co je pravda podle Božího slova.
Také ti v tomto kurzu vysvětlíme proces „Boření pevností“ – velmi přímou
a efektivní strategii pro obnovu tvé mysli (Ř 12,12), která ti pomůže zůstat
pevný ve své svobodě. Udělej z tohoto procesu součást svého každodenního života.
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Lekce 1
Svobodní
VÍTEJTE
Podle jedné z definic milost znamená „dostat to, co si nezasloužíš“. Vzpomeň si
na něco, co jsi dostal, i když sis to vůbec nezasloužil. Co naopak sis zasloužil?
A co jsi ve skutečnosti dostal?

UCTÍVÁNÍ
Patříš mu. (Viz 1J 3,1.)

MODLITBA A VYZNÁNÍ
Drahý nebeský Otče, děkuji ti, že jsi nás přijal jako své děti skrze Ježíše Krista
a že jsi nám dal výsadu oslovovat tě „Abba, Otče“. Otevři, prosím, naše oči i srdce,
abychom mohli porozumět tomu, co to pro nás skutečně znamená. Amen.
Byl jsem vykoupen z otroctví skrze krev Ježíše Krista. Poddávám se Bohu a stavím
se proti všemu, co by mě táhlo zpět do otroctví.

SLOVO
Klíčový verš: „Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá
na srdce.“ (1S 16,7b)
Klíčová pravda: V Kristu jsme dokonale milovaní a přijatí pro to, kdo jsme, a ne pro
to, co děláme. Z tohoto místa bezpečí se můžeme svobodně rozhodovat a sloužit
Bohu proto, že ho milujeme, a můžeme se zbavit jakékoliv falešné motivace.

Lekce 1 | Svobodní
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Úvod
Že mnohou bouří, nástrahou
má cesta vzhůru jde?
Mám všechno, když mám milost tvou,
ta domů dovede.
(Píseň Amazing Grace, u nás známá jako Tvá vzácná milost; autor John Newton)
Tento kurz nám má pomoci žít v Boží milosti každý okamžik každého dne až do
konce našeho života, abychom se stali vším, čím nás Bůh chce mít, a mohli vykonat
vše, co chce, abychom vykonali.
V listu Římanům 5,2 píše Pavel, že jsme skrze víru získali „přístup k této milosti, v níž
stojíme“. Bůh ale chce, abychom šli ještě dál a neměli k milosti pouze přístup. Touží,
abychom „rostli v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“ (2Pt 3,18).
Cílem kurzu je pomoci ti poznat, co znamená zakoušet Boží milost každý den,
abys mohl nést ovoce v největší možné míře.

Porozumění milosti
Ježíš řekl: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.“ (J 14,15)
Jakým tónem slyšíš Ježíše tato slova říkat? Jak se u toho asi tváři?

Příběh dvou bratrů (L 15,11–32)
Mladší bratr
Mladší bratr se zachoval tak špatně, že očekával, že se ho otec zřekne nebo že
ho v nejlepším případě přísně potrestá tak, jak si zaslouží. Nicméně jeho otec ho
vyhlíží a pak, přemožen radostí, že má syna zpět, mu běží naproti.
Otec toto zapáchající, špinavé, zlomené individuum okamžitě obejme, dá mu drahý
oděv a uspořádá skvělou hostinu.
Také mu dává tři velmi symbolické věci.
Roucho symbolizuje, že syn opět dostal právo radovat se ze „správného postavení“
u otce a že je jeho vztah s ním naprosto obnoven.
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Kurz milosti

