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IDentita
Být
učedníkem

Úvodník: Učedník na „letní období“?
Blíží se letní prázdniny a většina
lidí se těší na dovolenou,
koupání, grilování, posezení
s přáteli, atp. Léto je roční období, které by si někteří přáli,
aby nekončilo. Jiní se již těší na
chladnější a barevnější podzim
zvláště ve dnech, kdy přicházejí
tropická vedra. Za svůj křesťanský život jsem vypozoroval, že
s námi křesťany je to jako s
ročním obdobím a co se týče
učednictví ani nemluvě.
Co to učednictví vlastně je? Než
si řekneme a popíšeme pravý
význam tohoto slova, je zapotřebí vědět, že slovo učed-

nictví vychází ze slova učedník,
což znamená žák, učeň a
překladem z řečtiny znamená
učit se (Douglas, Nový Biblický
slovník, s. 1061). Učedník Ježíše
Krista je tedy člověk, který přijal
Ježíšovo poselství a zahrnovalo
v sobě osobní oddanost Ježíši,
vyjádřenou následováním a
bezmeznou věrností (Mk 8,3438; Lk 14,26-33) (Douglas, s.
1061). Podle této charakteristiky
lze s určitostí říci a z Bible je to
zřejmé, že učedník není
návštěvník. To, že někdo chodí
pravidelně do církve, v našem
případě apoštolské, neznamená,
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že se z něj stal učedník. Hezky to vyjádřil
Nicky Gumbel ve své knize Otazníky života,
když říká, že někteří lidé si myslí, že když se
narodili v křesťanské zemi, tak jsou křesťané.
Ale narození v křesťanské zemi se člověk
ještě nestane křesťanem stejně, jako
narození u McDonalda se nestane hamburgerem (Otazníky života). To stejné se dá
říci o těch, kteří se rozhodli jít za Kristem, a
myslí si, že se z nich automaticky stávají
učedníci Ježíše Krista. Křesťané mnohokrát
opomíjejí skutečnost, že součástí učednictví
je 1. nechat se vést a 2. nechat se vyučovat
pozemskými učedníky, kteří jsou součástí
církve, jak to Douglas výstižně popisuje:
„Ježíšovi pozemští učedníci tvořili jádro
církve a vztah mezi Ježíšem a jeho pozemskými učedníky sloužil jako model vztahu
mezi vzkříšeným Pánem a členy (údy) jeho
církve.“ (1061)
Když se vrátím k definici učednictví, jedná se
o Boží program v životě znovuzrozeného
křesťana, do kterého se křesťan svobodně
rozhodl vstoupit, který dle Božího slova nejlépe funguje skrze místní církev. Protože
právě v prostředí života církve a mezi dalšími
křesťany dochází k nejefektivnějšímu růstu
křesťana. Vzájemná podřízenost, budování
se, povzbuzování, napomínání je totiž Božím
principem pro růst křesťana v učednickém
programu. Je smutné, že v dnešní době je
stále více těch křesťanů, kteří si myslí, že
odchodem z církve a být křesťanem
„samorostem“ je jakousi Boží alternativou,
ale opak je pravdou. Bible o těchto
křesťanech říká, že „ti, kteří tak činí a oddělují se, hledají vlastní touhy, rozzuří se proti
každé obezřetnosti“ (Př 18,1). A to nemá nic
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s učednictvím co do činění. Nedávno jsem
měl možnost hovořit se svým blízkým kamarádem ze Slovenska, který po mnoha
letech odešel z církve, protože prý „chce
vidět církev z jiné perspektivy.“ Po delším
rozhovoru vyšlo najevo, že byl nespokojen
s vedením církve a lidmi ve sboru a na mou
otázku jestli mu Bůh řekl, že má odejít, po
delší odmlce odpověděl, „Ne.“ Je mi tohoto
kamaráda velice líto, protože byl zapojen
v práci s mládeží a během posledních 10 let
jsem na něm viděl růst díky tomu, že se
nechal vést a vyučovat lidmi v místní církvi
stejně jak to činili Ježíšovi učedníci.
Když tedy hovořím o učednictví, mám na
mysli učednictví podle Božího principu, který
počínaje místní církví. Pravdou je, že člověk,
který není součástí místní církve a neúčastní
se pravidelně života církve je na tom stejně
jako návštěvník a učedník se z něj nemůže
stát. Důvod? Učedník potřebuje minimálně 2
strany, v našem případě jsem to já jako jednotlivec a můj bratr či sestra v místním
sboru.
Cílem tohoto úvodníku bylo na biblických
základech poukázat na to, že pravý učedník
Ježíše Krista se nestává pouze rozhodnutím
Ježíše následovat a křtem vodou a ev. i
Duchem svatým, ale připojením se k místnímu společenství lidí a zapojením se do života místní církve, protože Bůh od samého
počátku zamýšlel mít učednictví v rámci
Kristova těla, začínaje místní církvi.
Být učedníkem a nebýt součástí života
místní církve je jako být námořníkem a
přitom se nacházet na poušti.
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Podle Lukáše 9,57-62 jsou tři typy učedníků:
1.
„Učedník“, který si říká, že je učedníkem, ale ve skutečnosti jím není, protože je
jako onen námořník, který místo toho, aby
byl na lodi, je na poušti.
2.
Sezónní učedník je ten, který se stává
učedníkem jenom na určité období tak, jak
se mu to momentálně hodí a jak je na tom
časově - tzv. učedník „na léto“. Chvíli následuje Pána a chce se nechat vést a budovat,
ale když se mu to nehodí, tak se straní a
dává si od Boha či ostatních křesťanů
„pauzu“.
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společenství a i přes své pády či chvilkové
ochladnutí je rozhodnut Boha následovat
v souladu s Božím Slovem, nechat se vést
v místním společenství a být ochoten se zapojit do dění místní církve.
Měsíc červenec a srpen je věnován právě
učednictví, protože je potřeba se připravit na
další období v našem životě, životě našeho
společenství a hlavně v životě s naším
Pánem. Proto vezměme tuto výzvu velice
vážně a rozhodněme se jako sbor, že
budeme odevzdaným učedníkem. To
z Boží milosti přeji každému z vás.
Roman V.

3.
Odevzdaný učedník, který to myslí
s Bohem vážně, je součástí života místního
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UČEDNICTVÍ
„ . . . . žádný z vás, kdo neopouští všechno,
co mu náleží, nemůže být mým
učedníkem.“ Lukáš 14,33
Ježíš vyprávěl o staviteli, který staví věž a
řekl, že takový člověk si napřed spočítá
náklady, má-li na to, aby ji dostavěl. Stejně
tak uvádí příklad krále, který jde do války s
jiným králem, a hodnotí situaci, má-li na
vítězství. Ne-li, žádá o mír. A pak říká citát,
který jsem uvedl nahoře. Jinak řečeno:
„Nedáš-li Ježíši všechno, ale úplně všechno, nemáš na to, abys byl Jeho učedníkem.“
A teď si představte, že byste někam nastupovali do učení a oni vám řekli: “Vážený
pane, nebo paní, musíte nám dát všechno.
Majetek, způsob myšlení, rozhodování o
sobě, prostě celého sebe sama.“ Asi byste
odpověděli: “Vy jste se zbláznili! Co si
vlastně myslíte? K vám tedy do učení
rozhodně nenastoupím!“
A jak je to s Ježíšem? Nežádá tu také
moc? Víte, někdy se lidi, kterým sloužím v
církvi ptávám: “ Chtěli byste potkat člověka,
který o vás všechno ví, i to, co si právě teď
myslíte?“ Reakce bývá rozhodná: “Ne!“ A
pak se ptám: „A co kdyby to byl Ježíš?“ A
ejhle! Ježíš, který všechno ví, by většině lidí
nevadil. V čem je mezi tím rozdíl? Odpověď
na tuto otázku lze říci stručně: “Rozdíl je v
Ježíšově lásce k nám.“ Ale řekněme si o
tom trochu více.

Všichni jsme udělali
hodně špatných
věcí. I ti, kteří si myslí, že ne. A považte,
Ježíš, místo aby
potrestal za naše
špatnosti nás, nechal
potrestat místo nás sám sebe. Jak hrozný
trest nás měl stihnout vidíme na tom, co
kvůli nám Ježíš vytrpěl. Při tom Ho k tomu
nikdo nenutil. Nikdo neměl tu moc, aby Ho
k tomu přinutil, Udělal to dobrovolně (Jan
10,17-18). My víme, že za nás byl
ukřižován. To je jeden z nejkrutějších způsobů popravy. Římané, kteří na žádost židovské velerady Ježíše ukřižovali, pro
bolest, kterou prožívá odsouzenec na kříži,
neměli ani ve svém slovníku slovo a tak
vymysleli samostatné slovo, které užívali
jenom pro bolest na kříži. To slovo je „excrutiatio“ a znamená doslova „ z kříže“. To
však nebylo to nejhorší. Ježíš během utrpení na kříži stál před Božím soudem a to
bylo ještě mnohem horší, než ta bolest na
kříži. Co prožívá ukřižovaný, dovedou lékaři
popsat. Co však prožívá ten, kdo stojí před
Božím soudem, nikdo popsat nedovede,
protože to prožil jediný – Ježíš. Proto
nastala v pravé poledne temnota a
zemětřesení. Tam probíhal Boží soud nad
světem. Nestáli jsme tam však my, ale místo nás, a to i místo těch kdo v Něj nevěří,
Ježíš.
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Taková je Ježíšova láska ke každému
člověku! Každý člověk miluje sám sebe. I ti,
kdo říkají, že se nenávidí. Ježíš nás však
miluje mnohem víc, než dovedeme milovat
my sami sebe.
Proto k Němu můžeš nastoupit do učednického poměru za podmínek, které říká v
Lukášovi 14,33 naprosto bez obav a s
důvěrou. Dáš-li celý, opravdu celý svůj život
do Jeho rukou, je v mnohem lepších rukou,
než ve tvých. A když si někdy během svého
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učednického poměru (a to trvá po celý život) pomyslíš:“ Pane, co mi to děláš?“ Pak
pamatuj, že On tě miluje víc než ty sám
sebe a na rozdíl od nás všech, vždycky ví,
co dělá a je všemohoucí. Tyto řádky zakončím citátem z Římanům 8,28: “Víme, že
těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu
působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni
podle Jeho předsevzetí.“
Ať vám Pán požehná.
Mirek Marván

SOLA SCRIPTURA
Sola Scriptura aneb Pouze Písmo je jeden
z pěti pilířů protestantského reformačního
hnutí, který zastával také reformátor Martin
L u t h e r, k t e r ý k t o m u t o ř e k l , ž e :
„Jednoduchý laik, který je vyzbrojen Písmem, je větší než nejmocnější papež bez
Písma.“ Jak hluboká pravda, která je dnes
tolik opomíjená. Písmo svaté, čili Bible,
která je zdrojem veškeré autority a která je
zároveň tak snadno dostupná, je v životech
křesťanů opravdu opomíjená. Místo toho se
lidé řídí dnešní společností, která klade
důraz na pocity a sensuální vjemy, které
mají člověka a křesťana nevyjímaje, pohltit.
Když je následně člověk chycen do tohoto
světského systému pocitů, kdy člověk není
schopen racionálního rozhodování, aniž by
zrovna něco cítil, svět přichází se svou
vlastní pomocí skrze psychology, psychiatry
atp. Řešení je přitom mnohdy na dosah
ruky a spočívá ve čtení Božího slova, kde

člověk může na sebe obléci celou Boží
zbroj a poddat svůj život Kristu. Co se týče
světské pomoci v podobě psychologů a
psychiatrů, zajisté mohou pomoci, ale musí
tady být správné pořadí priorit a křesťanských postojů – nejprve Bůh a hledání pomoci u Něj, protože On stvořil každého
člověka a dokonale ho zná, poté modlitby
starších církve a následně ev. vyhledat pomoci u psychologa či psychiatra.
Musím říct, že zcela chápu, že je
jednodušší jít za psychologem, svěřit se mu
a dbát jeho rady, a myslet si, že se tím vše
vyřeší. Protože když člověk přistoupí
k Božímu slovu a začne ho číst, najednou
zjistí, jaký je ve skutečnosti jeho duchovní
stav a že musí se svým životem něco dělat.
A tady práce psychologa končí, protože
jedině Bůh dokáže uzdravit nitro člověka a
odpustit náš hřích. Odkud to vím? Z Bible,
z knihy, která je pro mne absolutní autoritou
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a zároveň vodítkem života. Pokud chce
někdo vidět vítězství ve svém životě a
duchovní růst, je načase začíst číst Boží
slovo s modlitbou a očekáváním na to, že
Duch svatý k nám bude mluvit a proměňovat nás.
Před časem se naše sborová knihovna
v Dačicích začala a bude dále rozrůstat o
čtivé knihy a časopisy, které opravdu stojí
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za to si přečíst (viz. úryvek z časopisu níže),
ale je tu jedna veliká prosba. Drahý bratře a
sestro, nestaň se pouze čtenářem knih, ale
usiluj o to, aby se Sola Scriptura stala ve
tvém životě tou nejdůležitější čtenou knihou
knih a neležela někde ve tvé domácí knihovně s vrstvou usazeného prachu.
Váš bratr v Kristu Roman

…Démoni se projevujíce různými způsoby. Na osobní úrovni se projevuje posedlostí, kdy
démoni ovládají osobnost jedince. Vzpomeňme si na posedlého z gerasenské krajiny
(Marek 5,1-10). Předtím, než byl duch vyhnán, byl tento muž sám, nahý a mimo jakoukoliv
tělesnou kontrolu. Jeho jméno bylo jménem démonů, kteří jej ovládali: „Legie“. Po vyhnání
démonů ho sousedé viděli, „jak sedí oblečen a chová se rozumně.“ Duchem naplněný
křesťan nemůže být posedlý tímto způsobem.
Démonično se ovšem může projevovat v životech věřících či nevěřících i jinými způsoby
… úryvek z časopisu Magazín letniční teologie, Jaro 2015 (článek od George O. Wood,
Boží zbroj: Zamyšlení nad Efezským 6,10-20; s. 5).
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Svědectví
Každou středu jezdíváme spolu se synem Lukasem do St. Hobzí,
kde Annette Louwsma pořádá setkání pro maminky s dětmi. Jednoho dne, po hezkém čase, který jsme spolu s našimi ratolestmi prožili,
jsme se jako obvykle naložili do auta a vyrazili domů. Cestou jsem si
všimla stopařky. Nikdy jsem ani na chvilku nepomyslela na to, že zastavím stopaři, ale tentokrát to bylo jiné.
Vše ale začalo v ten den ráno. Modlila jsem se, aby mi Bůh dal příležitost se sdílet o
Bohu. A teď tady v zatáčce stála ona paní ve středním věku, která zafixovanou rukou
mávala na řidiče. Najednou jsem věděla, že mám zastavit.
Paní se hned rozpovídala a já věděla, že to byl Bůh, kdo připravil toto setkání. Paní se
sdílela o tom, jak se jí všechno nedaří a jak je letos již po několikáté za sebou nemocná.
Měla bolesti ruky, kterou měla před nedávnem zlomenou a rozhodla se jít k lékaři.
Rozhodla jsem se ji zavézt do nemocnice, ale dříve než vystoupila z auta, tak jsem ji
nabídla modlitbu. Olga, jak se jmenovala, měla v očích úlevu a vděčnost.
Rut

Nedělní besídky pro děti
Během letošního školního roku se několik sester z našeho společenství rozhodlo věnovat svůj čas a úsilí přípravě a samotnému programu pro naše děti. Děkujeme Jesce, Annette, Daně, Rut a dalším pomocníkům - Žanetě S., Ivaně Š. za jejich obětavost a
ochotu.
Během letních prázdnin besídky nebudou, a tak prosíme rodiče, aby si své ratolesti hlídali sami.
Zároveň se na vás obracíme s prosbou o další vedoucí
a pomocníky pro následující školní rok. Jeska a Rut
čekají miminka a tak nemohou s jistotou říci, zda budou moci v této službě pokračovat.
Toužíme po tom, aby se i naše děti mohly vzdělávat v
poznávání Písma, měly možnost se rozhodnout jít za
Pánem celým svým srdcem a poznávat Ho hlouběji.
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Pravidelná setkání:
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa

10:00
16:00
18:00
17:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (více info u Romana)
- Skupinka u Rut, Dačice
- Skupinka u Dany, Slavonice

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Kázání

Vedení

3.7.

Roman

Mirek

Adam

—

—

10.7.

Vojta

Mirek

Rut

Vojta

Adam

17.7.

Host: Peter
Kozic

Roman

Dana

Vojta

Adam

24.7.

Mirek

Roman

Vojta

Adam

Roman

31.7.

Michal

Mirek

Rut

Michal

Roman

7.8.

Roman

Vojta

Adam

—

—

14.8.

Host: Jason
Morrison

Roman

Dana

Host: Jason
Morrison

Roman

21.8.

Rut

Roman

Vojta

Roman

Roman

28.8.

Michal

Mirek

Adam

Michal

Roman

Úklidové skupiny:
Vojta (Radek, Šárka)
Adam (Robert, Standa, Michal)

Dana (Žanda)
Rut (Roman)

Narozeniny v červenci a v srpnu slaví
15.7.

8.8.

Radek Blecha

Fanda Blecha

Redaktor: Roman Vretonko
Grafická úprava: Rut Vretonko

Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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