
Duchovní 
růst



1 Janův 2, 12 Píšu vám, dítky, že 

jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho 

jméno. 13 Píšu vám, otcové, že jste 

poznali toho, který je od počátku; 

píšu vám, mládenci, že jste 

přemohli toho Zlého.



1 Korintským 3,6 Já jsem zasadil, Apollos zalil, 

ale Bůh dával růst. 7 Tedy ani ten, kdo sází, ani 

ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale 

Bůh, který dává růst. 8 Ten, kdo sází, i ten, kdo 

zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou 

vlastní mzdu podle své námahy. 9 Neboť jsme 

Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, …



Jeremiáš 4,3 Neboť toto praví 

Hospodin judským mužům a 

Jeruzalému: Zorejte si úhor a 

nezasévejte do trní!



Ozeáš 10,12 Zasévejte si pro 

spravedlnost, sklízejte podle 

milosrdenství, zorejte si úhor! Je 

čas hledat Hospodina, dokud 

nepřijde a nezavlaží vás 

spravedlností.



1 Korintským 3,9 Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží

pole, Boží stavba. 10Podle Boží milosti, která mi byla dána,

jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý

ať si dává pozor, jak na něm staví. 11Neboť nikdo nemůže položit

jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.

12Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých

kamenů, dřeva, sena nebo slámy, 13dílo každého se stane

zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší

dílo každého, jaké je. 14Jestliže někdo na tomto základě vystaví

dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu, 15jestliže mu jeho dílo

shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň.



Začátek Čas Snaha

Dospívání Narození z Boha Učíme se to, co 
odpovídá 
našemu věku

Opouštíme 
dětské věci, 
přebíráme více 
zodpovědnosti

Pole Zasetí od Boha Čas setí, čas 
zalévání, čas 
sklizně

Můžeme si 
vybrat, jak 
budeme půdu 
obdělávat

Stavba Základ je Ježíš 
Kristus

Seznamujeme se 
s projektem a 
budujeme na 
základech

Sami se 
rozhodujeme, dle 
čeho a z čeho 
budeme stavět



Židům 5,11 O něm máme mnoho co říci a je to obtížné

slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení.
12Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět

potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy

Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a

ne hutný pokrm. 13Neboť každý, kdo potřebuje mléko,

je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě

nemluvně. 14Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty,

kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování

dobrého a zlého.



Efezským 4,13 dokud nedospějeme všichni k jednotě víry 

a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže,

v míru postavy Kristovy plnosti, 14abychom již 

více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým 

větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k 

nastražené cestě bludu, 15nýbrž abychom byli pravdiví 

v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je 

hlavou, v Krista. 


