I. KDO JE UČEDNÍK ???
Klíčové verše z Písma: 1Pt 2,21
(verše si před studiem
přečtěte, a některý z nich
se pak naučte zpaměti)

J 8, 31-32
2Tm 2,2
Lk 6,40
Ko 3,17
1J 2,6

Vysvětlení pojmu „učedník“:
Řecké slovo pro „učedníka“ je „mathétés“ což znamená „ten, který přijímá instrukce od
druhého“. Tento výraz se používal v pohanském řeckém světě pro označení učně obchodníka, a
vyjadřoval nejen učedníka ve smyslu „žáka“, ale přímo „přívržence“, proto se o něm často říkalo, že je
„napodobovatelem“ svého učitele.
Každý křesťan je povolán k tomu, aby byl Ježíšovým učedníkem, což znamená, že má následovat
Ježíše tak, že Jeho požadavky dá ve svém životě na první místo bez ohledu na to, co ho to bude stát.
Tedy křesťan – učedník je člověk, který je odhodlán následovat Ježíše Krista, chce se od Něj učit a žít
podle Jeho příkladu.

Svědectví:
•
•

Jak bys charakterizoval dobrého učedníka?
Znáš ve svém okolí někoho, koho považuješ za „dobrého učedníka“? Jak se učednictví
projevuje v jeho životě?

Úvod – 5 základních rysů dobrého učedníka:
1.
2.
3.
4.
5.

Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý
Dobrý

učedník
učedník
učedník
učedník
učedník

neustále žije podle Božího slova. (2. Tm 3, 16-17; J 8, 31-32)
plně odevzdal svůj život Ježíši Kristu a slouží jen Jemu. (J 10, 1-18; Mt 6, 24)
žije v blízkém vztahu s Pánem Ježíšem (J 15, 4-5)
je odhodlaný k bezpodmínečné lásce, která se obětuje za druhé (J 13, 34-35)
naplňuje Kristovo pověření (Mt 28, 18-20)

Výklad č.1 – Charakteristika učedníka:
•
•
•
•
•
•
•

Je vyvolený a předurčený Bohem (Ef 1,4-5)
Ježíš je jeho Spasitel, který za něj zemřel, aby mohly být odpuštěné jeho hříchy a skrze
Něho má přístup k Bohu (Ř 5,8)
Bůh je jeho Otcem, má s ním osobní vztah, takže je Božím dítětem a součástí božího
království (Gal 4, 6-7)
Bůh mu dal věčný život (J 3,16)
Přebývá v něm Duch Svatý, který mu dává moc svědčit o novém životě v Kristu (Sk 1,8)
Má pokoj s Bohem (Ř 5,1)
Nic ho nemůže odloučit od Boží lásky (Ř 8,38-39)

Výklad č. 2 – Požehnání a zodpovědnost vyplývající z učednictví:
•
•

Budou se pozitivně měnit Tvé názory na lidi, peníze, práci, zvyky, atd. Tvou
zodpovědností je nevracet se ke „starým hříchům a špatným zvykům“.
Ježíš Tě posílí ve víře. Tvou zodpovědností je touha ve víře růst. Studovat Písmo a mít
pravidelný „tichý čas“ s Bohem na modlitbách.

•
•

•
•

Tvou zodpovědností je žít tak, aby se to líbilo Bohu –tedy podle Bible (1J 2,6). V situacích
kdy nevíš jak se zachovat zkus přemýšlet nad tím, co by v tu chvíli udělal Pán Ježíš. Jak
by se zachoval On v takové situaci? Co by Ježíš udělal na mém místě?
Tvé skutky, postoje a slova budou ovlivněné láskou k Pánu Ježíši. Budeš ochotnější
odpouštět, budeš mít soucit s těmi kdo strádají a budeš mít větší zájem o ty, kteří ještě s
Ježíšem nemají vztah. Tvou zodpovědností je těmto lidem vydávat svědectví o Pánu Ježíši
nejen slovy, ale především tím jak žiješ!
Budeš připravený nést utrpení nebo pronásledování. I ot je Tvou zodpovědností. Vytrvat,
když přicházejí zkoušky. A i když Tě možná poslušnost Bohu bude stát hodně sil, nic
neztratíš, protože…Mat 5, 10-12; Ř 5, 1-5
Když budeš brát své učednictví vážně, budeš hledat nejdříve Boží království a jeho
spravedlnost – můžeš si být jistý, že se Bůh bude starat o Tvé potřeby (Mt 6,33)

Diskuse ve skupinkách:
1. Měli bychom žít v každé situaci tak jak se to líbí Bohu, anebo jsou v životě situace, kdy si
můžeme žít podle svého, jak se líbí nám? Proč? (2K 5, 14-17; nežiji už já ale žije ve mně
Kristus…)
2. Jaké skutky bude konat ten, kdo věří v Ježíše Krista a chce být Jeho učedníkem? (J 14, 15-16;
J 14, 21)
3. Jaká jsou dvě největší Boží přikázání? (Mt 22, 37-39)
4. Můžeme se z toho, že nám Bůh daroval svého Syna Ježíše, naučit něco o Jeho lásce (1J 4, 1012) a o tom, jak máme my –jako učedníci- zůstávat v Jeho lásce ? (J 15, 9-14)
5. Jak můžeme v našem každodenním životě, jako učedníci Pána Ježíše, projevovat lásku vůči
Bohu a ostatním lidem tak, jak to od nás vyžaduje Bůh? Jak můžeme své učednictví a věrnost
Pánu Ježíši projevit ve škole, doma v rodině, mezi kamarády, v dorostu ?
6. Když se „věci“ v našem životě komplikují, můžeme si od učednictví tak trošku oddechnout, než
se zase „dáme dohromady“? (L 9, 59-62; Zj 3, 15-16)

Závěr – shrnutí a aplikace:
•
•
•
•
•

Když chceš být Ježíšovým učedníkem, musíš Mu nejdříve vyznat své hříchy, prosit ho o
odpuštění a odevzdat svůj život plně do Jeho rukou.
Jako věrný učedník musíš zůstat věrný Božímu Slovu a pravidelně jej studovat. Vyhraď si také
pravidelný čas na modlitby.
Chceš-li být věrným Ježíšovým učedníkem, nikdy neříkej Ježíšovi „ne“, když ti dává nějaký
úkol.
V různých životních situacích se ptej: „Co by na mém místě udělal Ježíš?“
Nezapomeň, že Tvé učednictví se musí projevovat ve vztahu k Bohu a k druhým lidem. Pozn.:

Hry k tématu:
Rozdělte se na 4 skupinky. Každá skupinka si vybere jednoho „učedníka“ z Nového Zákona a zahraje o
něm krátkou scénku – pantomimu. Ostatní skupinky hádají, o kterého učedníka jde. (Variace této hry
– skupinka nemusí hrát scénku, ale odpovídá na otázky ostatních skupinek pouze „ANO“ a „NE“ tak
dlouho, než někdo uhádne, o kterého učedníka šlo.)
Rozdělte se na 4 skupinky. Každá skupinka si vybere jednu vlastnost, kterou považuje za nejdůležitější
v učednictví, a pomocí pantomimy tuto vlastnost zahraje ostatním skupinkám. Ty hádají, o kterou
vlastnost jde.

Pozn.:

Toto studium je zpracováno podle knihy Boba Gordona a Davida Fardoulyho: „Základy křesťanského
života“, r. 1995 Bratislava, Kresťanský život, 278 s.

