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Učedník nebo křesťan?
Matouš 28:16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku."
Ježíš Kristus během celé své služby vyučoval své učedníky praktické víře s divy, zázraky a
Božími skutky, které mu Otec připravil. Učedníci byli stále s ním a učili se vykonávat to, co je
Pán naučil. Když byl vzkříšen, řekl svým učedníkům, aby nepochybovali a věřili v Boha. Dále
jim oznámil, že získal od Otce veškerou moc na nebi i na zemi.
Toto je zásadní zjevení pro všechny učedníky. Ježíš má absolutní moc nad celým duchovním i
hmotným světem. Má moc nad satanem, padlými anděly i démony.
V této moci mají učedníci chodit ve víře.
Také jim přikázal - jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
Kdo byl získán pro Ježíše, měl být pokřtěn v Ježíšovo jméno, pak v Duchu svatém a měl činit
pokání ze svých hříchů. Pak měli získané učedníky učit všechno, co jim Pán přikázal.
V Antiochii lidé pojmenovali první učedníky Ježíše Krista - křesťany - kristovci.
Sk. 11:26 .. a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.
Později si věřící začali více říkat křesťané než učedníci. Proč? Protože od učednictví Ježíše
Krista odstoupili. Každý, kdo říká, že je křesťan, ještě nemusí být učedníkem Ježíše Krista.
Když byl ještě Pán na zemi, byl s učedníky každý den, dal jim moc nad démony a poslal je
uzdravovat nemocné a hlásat evangelium o spasení v Ježíši Kristu.
Pán poslal 70 učedníků po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Měli uzdravovat
nemocné, vymítat démony a měli lidem kázat, že se přiblížilo království Boží.
Lukáš 10:16 Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá
toho, který mě poslal."
17 Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém
jménu."
18 Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.
19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v
ničem neuškodí.
20 Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou
zapsána v nebesích."
21 V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto
věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo.
Ježíš Kristus dává svoji moc jen svým učedníkům, ne všem křesťanům. Mnoho lidí se hlásí ke
Kristu, ale nečiní Boží vůli. Souhlasí s Božím slovem, poslouchají Boží slovo, ale nejsou
učedníky Ježíše Krista. Takovým lidem řekne Pán - neznám vás.
Lukáš 13:23 Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim
odpověděl:

2
24 "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou
schopni.
25 Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na
dveře a volat: `Pane, otevři nám´, tu on vám odpoví: `Neznám vás, odkud jste!´
26 Pak budete říkat: `Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!´
27 On však odpoví: `Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte
bezpráví.´
28 Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v
Božím království, a vy budete vyvrženi ven.
Pán v tomto podobenství řekl, že mnozí budou říkat, chodili jsme na křesťanská shromáždění,
viděli jsme i zázraky, učili jsme se Božímu slovu a On jim řekne: "Neznám vás, odkud jste!"
A budou vyvrženi s Božího království.
Jsou to křesťané, kteří neplní Boží vůli.
Učedník plní a koná vůli Ježíše Krista.
1. Pán Ježíš Kristus má absolutní moc na nebi i na zemi.
2. Satan byl sražen k zemi a ztratil svoji moc nad zemí. Ježíš znovu získal autoritu nad nebem i
zemí.
3. Pán dal tuto moc učedníkům. "Dal jsem vám moc šlapat po hadech, štírech a veškeré síle
nepřítele.
4. Ďábel, padlí andělé ani démoni nemohou uškodit učedníkům, pokud jsou ve službě Ježíši
Kristu. Nemusíš se bát satana ani démonů. Jsou podřízeni Ježíši Kristu a pokud jsi učedník, pak
jsou podřízení i tobě. Učedníci se radovali, že se jim démoni podrobují.
Tyto privilegia učedníků neplatí pro ustrašené, pochybovačné a zbabělé věřící. Ti nemají nic.
Učedník Ježíše Krista je velvyslanec Božího království s autoritou a mocí Ducha svatého.
Je také hlasem svého Pána a co řekne, je to stejné, jako by to řekl Pán Ježíš.
Když velvyslanec mluví, tak tlumočí vůli svého Krále a reprezentuje Boží království. Jak
reprezentuješ Boží království? Učedník má Boží autoritu.
Pán řekl "Kdo slyší vás, slyší i mne, kdo vás odmítá, odmítá mne a kdo odmítá mne, odmítá i
toho, který mne poslal - nebeského Otce".
Pokud nejsi učedník a jsi jen "kibic" a teoretik Bible, pak tě ďábel může ovládat a nemůžeš
vybojovat žádný duchovní boj. Bez Boží síly a moci to nejde.
Křesťanství se zdeformovalo.
Místo aby vytvářelo nové učedníky, tak produkuje humanistické a idealistické věřící bez Boží
moci. Toto křesťanské náboženství chce vytvořit ideální slušné společenství věřících s
morálními zásadami, ale bez moci Boží.
Válka probíhá mimo církev.
V církvi se mají učedníci povzbudit, obnovit v duchovní síle, naostřit duchovní zbraně, uzdravit
se fyzicky i psychicky z různých nemocí a chorob a mají přenést svůj boj proti zlému do světa.
Mají vysvobodit ďáblovy zajatce z nevěry, k opravdové víře. Mají vést obrácené k pokání, ke
křtu v vodě a v Duchu svatém.
Církev je cvičiště, - svět je bojiště.
Jsi učedníkem Ježíše Krista nebo jsi jen křesťanem? Takovým člověkem, který všechno ví,
všechno přijímá, má i touhu po spravedlnosti, má spoustu plánů a ideálů, ale nic z toho
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nenaplní skutkem? Nepřemýšlej o tom, jak by to bylo krásné, kdyby všichni uvěřili a stali se
dobrými lidmi. Prosazuj pravdu a nič skutky ďáblovy.
V dnešním světě převažuje idealistické křesťanství bez síly a moci Ducha svatého.
Démoni náboženství ovládají mnohá křesťanská společenství.
Dělají programy podle své vůle, ne podle Boží vůle.
Existuje spousta křesťanských rituálů, které nemají s vírou v Boha nic společného.
Jedinou záchranou pro nás je znovu chození v Duchu svatém a v pravdě.
I v církvi má být všechno vedeno pod vládou Ducha svatého. Teprve tam, kde je Duch svatý
Pánem, tam je opravdová svoboda.
Nestyď se za práci a skutky Ducha svatého. Někteří se urážejí, když vidí, že se lidé pod mocí
Ducha svatého třesou, projevují se fyzicky nebo padají na zem. Torben Sondergaard se nestydí
za práci Ducha svatého a klidně zveřejní na internetu vymítání démonů i s jejich projevy. Do
televize to nedají. Není to pro pyšný svět příliš důstojné.
Duch svatý jedná, jak sám chce. Je jako vítr, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam
jde.
Náboženství chce mít všechno pod svoji kontrolou, proto nesnáší svobodu v Duchu svatém.
Musíme se osvobodit od náboženských rituálů, náboženských duchů, zákonictví a stereotypu.
Galatským 5:1 Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu
vložit otrocké jho.
Pavel apoštol vyčítal Galatským, že nejdříve přijali Ducha svatého a pak se zase vrátili do
náboženství, znovu se dávali obřezat, dodržovali různé svátky, začali se vracet k předpisům o
očišťování, o pokrmech atd.
Staň se učedníkem Ježíše Krista, nebuď jen povrchním křesťanem. Nevracej se do starého
náboženství, které jsi opustil s uctíváním andělů, soch svatých, dodržováním různých
náboženských svátků. Nic ti to nepřinese, ba naopak vrátíš se zpět pod vládu náboženských
duchů a do křesťanského zákonictví.
2 Korintským 3:17 Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Karel Jureček

