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Úkol učedníků - křesťanů     
 

Chceš být učedník Ježíše Krista nebo jen křesťan?  

Pokud chceš být jen křesťanem, pak nemusíš nic dělat nebo dělat všechno vždycky jako 

vždycky. Tedy nic pro Boží království. 

Pokud se chceš stát učedníkem Ježíše Krista, tak se vyuč od Pána a od Jeho učedníků dělat 

Boží práci.  

 

Zde je odkaz na Školu průkopníků od učedníka Ježíše Krista Torbena Sondergaarda.  28 lekcí 

ve slovenštině. 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7R7iqVnD05QU32fiENz3EN1aEXyqs9FP 

 

Slovo křesťan vůbec Pán Ježíš nepoužíval, ani jeho učedníci. To lidé ze světa nazvali učedníky 

křesťany. Odvodili si to podle toho, že Ježíšovi učedníci chodili s Kristem - tedy kristovci - 

křesťané. 

To se stalo poprvé v Antiochii. 

Po smrti Štěpánově bylo pronásledování učedníků v Jeruzalémě. 

Někteří učedníci odešli do Antiochie a evangelium začali zvěstovat i pohanům.  

 

Co dělali učedníci po vzkříšení Ježíše Krista?  Jaký dostali úkol od Pána Ježíše?  

 

Skutky apoštolské 11:19  Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se 

odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však 

zvěstovali jenom židům. 

20  Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie 

zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. 

21  Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 

22  Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie 

Barnabáše. 

23  Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby 

ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 

24  Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 

25  Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 

26  A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok 

a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 

 

Měli učedníci Ježíše Krista zakládat humanitární organizace?  

Jak to, že dnešní učedníci nechápou, že hlavním posláním není humanismus, ale záchrana 

člověka z věčné smrti?  

Boží moc byla s učedníky a velké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Co pak dělali 

učedníci s těmi obrácenými?  

Pracovali v tamější církvi po celý rok a vyučovali Božímu slovu velké množství lidí. 

 

Ještě jednou zopakuji nařízení, které dal Pán Ježíš svým učedníkům. 

 

Matouš 28:18  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." 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7R7iqVnD05QU32fiENz3EN1aEXyqs9FP
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Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Učedníci Ježíše Krista 

 

1. Kážou evangelium Ježíše Krista, vedou lidi k pokání 

2. Získávají nové učedníky a učí je všemu, co se naučili od Pána Ježíše a od jeho učedníků 

3. Křtí obrácené ponořením do vody v Ježíšovo jméno 

4. Vedou lidi ke křtu v Duchu svatém 

5. Vyhánějí démony z lidí, kteří uvěří v Ježíše Krista 

6. Mluví novými jazyky a používají duchovní dary ke společnému růstu 

7. Na nemocné vkládají ruce a Pán Ježíš nemocné uzdravuje 

 

Ďáblovi se podařilo odvést učedníky od hlavního úkolu, který jim dal Pán Ježíš k vedlejším 

méně důležitým úkolům.  

Začali stavět kostely, vytvořili humanitární organizace, zabývají se sociálními programy ve 

světě. Vůbec nepochopili, že pomoc finanční i duchovní měli dávat obráceným věrným 

věřícím. Mezi vdovy neměli učedníci např.  přijímat nikoho, kdo měl rodinu a nebyl starší 60 

let. A to ještě daná věřící vdova musela být věrná a osvědčila se. 

 

1 Timoteovi 5:9  Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou 

vdaná, 

10  známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala 

jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. 

11  Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se 

opět vdávat; 

12  tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost. 

 

Církev se měla starat jen o nezaopatřené vdovy a lidi, kteří nic neměli a byli věřící a plně 

odevzdáni Ježíši Kristu.  

 

Dneska je rozvinutý sociální systém ve světě. A i v naší zemi nikdo nemusí trpět hladem a 

zimou. Takže to není hlavní úkol učedníků, starat se o svět. 

 

Lidé nerozumí výkladu o soudu z Mat. 25:31 

 

Matouš 25:31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své 

slávy; 

32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř 

odděluje ovce od kozlů, 

33  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 

34  Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které 

je vám připraveno od založení světa. 

35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a 

ujali jste se mne, 
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36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a 

přišli jste za mnou.´ 

37  Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? 

38  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 

39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ 

40  Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 

mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ 

 

Pán jasně vysvětlil, o koho se jednalo. Byli to věřící bratři. Lidé, kteří se neobrátí celým srdcem 

k Ježíši Kristu , nejsou naši bratři v Kristu.  

 

Někteří věřící nepochopili výklad Písma, kdy Ježíš vytýkal věřícím, že ho nechali hladového,  

žíznivého, nemocného, zraněného, nenavštívili ho ve vězení. Pak řekl, že pokud jste to 

neučinili jednomu z těch nepatrných (bratří), ani mně jste neučinili. Nejednalo se tedy o pomoc 

nevěřícím, ale věřícím. 

 

Matouš 25:41  Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, 

připraveného ďáblu a jeho andělům! 

42  Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 

43  byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem 

nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´ 

46  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." 

 

Pán rozdělil věřící na dvě skupiny, na ty, kteří slouží Pánu a na ty, kteří neslouží Pánu. 

(na ovce a kozly) 

Když pochválil jedny učedníky, tak je pochválil za to, že se starali o věřící, kteří byli v nouzi, v 

nemoci, ve vězení atd. Neměl na mysli, celý svět. Byli to lidé víry, kteří se z nějakého důvodu 

dostali do nouze a Pán pochválil učedníky za to, že udělali všechno proto, aby jim pomohli. 

Považoval takovou pomoc, jako kdyby pomohli přímo jemu. 

A naopak odsoudil ty, kteří nic pro své bratry neudělali  a poslal je do pekelné propasti. 

Pán nemyslel na nevěřící svět, ale na věrné věřící.  

Mnozí si to vyložili tak, že musí navštěvovat všechny vězně ve věznici. Bůh tě neposílá obracet 

na víru masové vrahy, úkladné vrahy. Ty máš bojovat za uvězněného bratra.  Mluví se o 

nepatrných bratřích  a ne o hříšném světě.  

 

Odklon od pravdy.  

1. Humanismus. Tvým úkolem není budovat a zachraňovat nevěřící svět, ale vytahovat ze světa 

lidi, kteří uvěří pravdě a těm pomáhat k víře, včetně materiální pomoci, pokud je potřeba. 

 

Služba v církvi v době Ježíšově byla úplně jiná než dnes. V té době nebyl žádný sociální 

systém, který by se postaral o potřebné. Ale ani v té době se učedníci nezabývali pomocí 

bezbožníkům, kteří odmítali přijmout Ježíše Krista,  ale jen těm, kteří se obrátili k Pánu. Těm 

také rozdávali jídlo a dělili se o vše potřebné.  

 

Skutky apoštolské 2:44  Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. 

45  Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. 

 

Ďábel oklamal věřící falešným humanismem. Místo toho, aby zachraňovali lidi z pekla, tak jim 

poskytují sociální služby a nevedou je k pokání. Mnozí z těch, kterým slouží, ani nechtějí 

pracovat.   
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2. Prosperita. Další oklamání, které ďábel učinil, bylo učení o prosperitě. Člověka po uvěření a 

činění pokání Bůh žehná a stará se o něj podle potřeby. Finanční požehnání jsou ty ostatní věci, 

o kterých Pán mluvil, že se nemáme starat o jídlo, oblečení a bydlení. Náš nebeský Otec ví, že 

to potřebujeme. Proto řekl: "Hledejte především jeho království (Boží království) a spravedlnost 

a všechno ostatní vám bude přidáno". Mat. 6.33.  

 

Jenže, když se zaměříš hlavně na prosperitu, pak vypadneš z proudu Ducha svatého, protože 

odstoupíš od hlavní práce, kterou máš dělat pro Pána. Naopak upadneš do mnoha pokušení. 

Pokud jsi učedník, pak tvým cílem nemá být bohatství na zemi, ale máš být bohatý před Bohem 

v Jeho skutcích, které ti on připraví.  

 

3. Budování svého tzv. požehnání na zemi. Zaměření se na sebe, na své pohodlí.  

To je Bohu nepřátelské a přinese člověku zánik.  

 

Římanům 8:5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se 

dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 

6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 

7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu 

zákonu. 

8  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 

 

Už jsem to zmiňoval minule -  je to snaha pomocí víry v Boha si vybudovat vyšší životní 

úroveň na zemi, domácí štěstíčko, pohodlíčko, požehnáníčko ve všech oblastech života. 

Ďáblovi se líbí, když tě může izolovat od ostatních lidí, aby tě nenapadlo náhodou jim něco 

říkat o Ježíši Kristu. Tak se stává, že lidé kolem tebe ani nevědí, že jsi věřící, natož učedník 

Ježíše Krista. Tvé světlo je pod nádobou, aby ho nikdo neviděl. Tvoje "sůl" ztratila chuť a hodí 

se akorát na to, aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali.  

 

Ježíš řekl:  

Matouš 5:13  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již 

není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 

14  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 

15  A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 

16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 

v nebesích.  

 

Satan má i další způsoby jak tě může odvést od přímé cesty za Pánem Ježíšem.  

 

- začneš se zabývat více politikou než Božím slovem,  

 

- zaměříš se příliš na Izrael a máš pocit, jako bys byl odpovědný za jejich záchranu. Je to velký 

omyl.  

Mnozí Boží služebníci ztroskotali, když se snažili evangelizovat Židy. Proč? Protože pro Izrael 

ještě nenastal čas navrácení k Pánu. Nejdříve musí proběhnut naplnění plného počtu pohanů, 

kteří se obrátí a pak Pán vylije svého Ducha na Izrael a Izrael bude spasen.  

 

Římanům 11:25  Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli 

o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný 

počet pohanů. 

26  Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od 

Jákoba bezbožnost; 

27  to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.´ 
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Ďábel má mnoho dalších způsobů, jak odvést učedníky od přímé cesty za Ježíšem. Musíš se 

modlit a někdy i postit, abys dostal odpověď od Pána, jestli to, co děláš, je to, co po tobě Bůh 

opravdu chce.  

 

Když děláš jen to, co se ti líbí a není to potvrzeno Pánem skutky v moci Ducha svatého, pak 

není něco v pořádku.  

Pokud pracuješ v souladu s Jeho vůlí, pak tě Pán potvrzuje svými skutky, mocí a silou Ducha 

svatého. Lidé se obracejí k Pánu, činí pokání, jsou uzdravování v Ježíšově jménu a jsou 

osvobozování od démonů. Pán potvrzuje své učedníky svými skutky s divy i zázraky.  

 

Karel Jureček 


