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30. ŽÍT JAKO UČEDNÍK 

Křest je teprve začátek tvého nového života jako Kristova učedníka. Slovo „křesťan“ je 

v novém zákoně zmíněno pouze třikrát, ale slovo učedník je opakováno více než 260krát. Co 

to znamená být učedníkem? Jak můžeš v tomto růst? V této lekci budeme studovat, co na 

toto důležité téma učí Bible.  

1. Co nás podle Ježíšových slov opravňuje být Jeho učedníky?  Jan 8,31 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Potřebujeme v našich životech uznat Boží svrchovanost a poslouchat Jeho slovo. 

Ať už jsou následky jakékoliv, jsme povoláni přijmout Jeho slovo a uplatňovat ho v našich 

každodenních životech. 

2. Má být Ježíš pro nás ve všem příklad?  1.Petrova 2,21 

__________________________________________ 

3. Jaký byl Ježíšův postoj, když byl na zemi?  Jan 6,38 

___________________________________________________________________________ 

4. Co je míněno tím, být pokřtěn v Krista? Římanům 6,3.4 

___________________________________________________________________________ 

5. Jak vysvětlil Pavel „být ukřižován s Kristem“  Galatským 2,20 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Tak jako byl Ježíš zcela odevzdán svému Otci, stejně tak my musíme být zcela 

odevzdáni Kristu. Máme být spojeni s Kristem jako vinná réva a ratolesti.  

6. Jak často učedníkovi nastává smrt nebo podřízení svého já? Lukáš 9,23 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když trávíme každý den čas s Ježíšem, část naší osobní pobožnosti by měla být 

věnována opětovnému odevzdání svých životů Jemu.  Dokud tento aktivní čin odevzdání se 

nebude uskutečněn, naše „já“ se bude chtít vrátit. To je nezbytně důležité pro naše spojení 

s Ním! 

7. Co musí nastat před tím, než zrno obilí vytvoří mnoho semen? Jan 12,23-26 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Život prožitý pro sebe je promarněn. Jedině život, který je odevzdán do služby pro 

ostatní, může být Bohem použit. Ten, kdo je pohlcen svými vlastními potřebami a 

příjemnostmi, nemůže být opravdovým Kristovým učedníkem.  
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8. Co jsme vybízení dělat, když vidíme, že se blíží ten „Den“? Židům 10,25 

___________________________________________________________________________ 

9. Čeho jsme všichni součástí jako učedníci? 1. Korintským 12,12.13.27; Římanům 12,4.5 

___________________________________________________ 

Poznámka: Jako hlava nebo mozek řídí každou část v těle, stejně tak my všichni, kteří tvoříme 

tělo Kristovo, musíme být vedeni nebo odevzdáni hlavě, kterou je Kristus. 

10. O co máme usilovat?  Efezským 4,3-6 

___________________________________________________ 

11. Kolik z nás obdrží duchovní dary od Krista?  Efezským 4,7.8 

___________________________________________________ 

12. Jaké jsou některé různé dary, které jsou nám dány v Kristově církvi?  Římanům 12,6-8 

___________________________________________________________________________ 

13. Jaký je záměr těchto darů služby v církvi? Efezským 4,11.12 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka:  Všichni máme úlohu při budování Boží církve. Bůh dal každému člověku zvláštní 

dar, aby byl použit podle jeho schopností. Není vůli Boží, aby jen několik málo lidí neslo 

zodpovědnost církve, zatímco ostatní vůbec. 

14. Jaké jsou tři oblasti, ve kterých má být Boží církev vybudovaná? Efezským 4,13? 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

15. Jakou prací jsou pověřeni všichni učedníci Kristovi, nehledě na dary?  Matouš 28,19-20 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka:  „Láska k lidem, pro které Kristus zemřel, znamená ukřižování sobectví. Ten, kdo 

je dítětem Božím, by se měl pokládat za článek v řetězu, který je spuštěn z nebe pro spásu 

světa, měl by se ztotožnit s Kristem v jeho milosrdném plánu a s ním vyhledávat zatracené a 

zachraňovat je. Křesťan si má vždy uvědomovat, že se zasvětil Bohu a že v něm se má světu 

zjevovat Kristus. Sebeobětování, soucit a láska, které se projevovaly v životě Kristově, se mají 

znovu projevit v životě služebníka Božího. „ (Touha Věků str.417 orig.) 

16. Jaké je tajemství života učedníka? Židům 12,1-3 

___________________________________________________________________________ 
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Poznámka: Tajemstvím je, mít vždy upřený zrak na Ježíše. Děláme to, když se modlíme, čteme 

Jeho slovo a spolupracujeme v našich životech s Duchem svatým.  Ten, kdo ztrácí srdce, skoro 

vždy netráví čas s Kristem o samotě.  

Závěr: Učedník je ten, kdo je odevzdán Kristovu vedení a přivádí ostatní ke stejnému 

odevzdání. Prioritou učedníka je hledání Boha a služba Jemu. Bůh chce, abychom sloužili a 

povzbuzovali se navzájem ve víře a každému dal zvláštní duchovní dary, abychom pomohli 

budovat církev. Bůh si přeje, abychom chránili jednotu církve, protože to je prostředek, 

skrze kterým Pán Bůh pracuje pro záchranu ostatních. Jako jeho představitelé jsme 

povoláni milovat ostatní a sloužit jim. Není vyššího povolání.  
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Klíč k odpovědím k lekci č. 30 – Žít jako učedník 
 
1 – zůstávání v Jeho slovu 
2 – ano 
3 – přišel činit vůli svého Otce, ne tu svoji 
4 – pokřtěni jsme v Kristově smrti 
5 – Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. 
6 – denně 
7 – zrno musí zemřít 
8 – nezanedbávat společná shromáždění 
9 – těla Kristova 
10 – o zachovávání jednoty Ducha a smýšlení, ve které by byl svazek pokoje 
11 – všichni z nás 
12 – proroctví, služby, učení, povzbuzení, dávání, vůdcovství, milosrdenství 
13 – aby mohlo být tělo Kristovo budováno 
14.1 – spění všech k jednotě víry 
14.2 – plné poznání Syna Božího 
14.3 – spění v dospělého muže, v míru Kristovy plnosti  
15 – Jděte a čiňte mi učedníky ze všech národů, křtěte je a učte je zachovávat 
všechno, co jsem vám přikázal. 
16 – vždy se dívat na Ježíše 
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