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VYTVÁŘENÍ VHODNÉHO PROSTŘEDÍ PRO UČEDNICTVÍ  
 
V Bibli čteme o tom, jak Ježíš činil učedníky, jak se z rybářů stávali rybáři lidí. 
Před svým nanebevzetím je pak pověřuje  posláním činit další učedníky, kteří budou 
zachovávat vše, co jim přikázal. V  knize Skutků pak můžeme znovu a znovu vidět, 
jak učedníci toto poslání naplňují. Dělají v podstatě to samé, co s nimi dělal jejich 
Mistr. Hlásají dobrou zprávu o Ježíši a zakládají nová společenství věřících, v nichž 
lidé společně jako rodina žijí novým životem .   
  
Učednictví nebylo něčím, co se vyučuje v  nedělní škole, nebylo to učivo 
k nastudování nebo přehršle různých sborových programů. Takové struktury nám 
mohou pomoci naučit se tomu, co Ježíš přikázal, ale samy o sobě nevytvářejí 
dostatečné prostředí pro to, aby se Ježíšova přikázání lidé naučili poslouchat 
a zachovávat. Kontextem pro učednictví musí být společenství postavené 
na evangeliu a naplňující Ježíšovo poslání.  
  
Posláním našich misijních skupin je činit učedníky. Tak jako zahradník nemůže 
přinutit rostliny k růstu, ani my jako vedoucí ale nemůžeme přinutit lidi k tomu, 
aby rostli jako učedníci. „A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, 
nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“ (1. Kor 3,7) Podobně jako zahradník však můžeme 
pro podporu tohoto růstu vytvářet co nejvhodnější prostředí. 
  
Učednictví znamená celostní (holistické) věnování se malé skupině lidí, 
kteří společně neustále poznávají Ježíše a Jeho učení a společně na základě 
tohoto poznání žijí. Ve zdravém učednickém prostředí se učí podřizovat  
každou oblast svého života Kristovu panství.  
 
 

10 NEZBYTNÝCH CHARAKTERISTIK  
ZDRAVÉHO UČEDNICKÉHO PROSTŘEDÍ  
 
Jaké prostředí vytvářel pro růst svých učedníků  Ježíš?  
Které klíčové prvky obsahovalo?  
 
 

1.  ZMOCNĚNÍ DUCHEM SVATÝM 
 
(Jan 14,15-20; 16,7-15, 1.Kor 2,10-14, Ř 8,5-14, Gal 5,16-26, Skutky) 
 

 Pouze Duch svatý dokáže proměňovat srdce a život lidí. On je tím hlavním, 
kdo činí a vyzbrojuje učedníky. Je to On, kdo vyučuje, připomíná, usvědčuje, 
pomáhá, vede, zjevuje, radí. 

 

 Úkolem Ducha svatého je proměňovat nás do Kristovy podoby a pomáhat 
nám naplňovat skutky, k nimž jsme byli stvořeni. Duch svatý nás povolává, 
vyzbrojuje a posílá nás, abychom v  Jeho moci nesli ovoce. 
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 „Činění učedníků“ nelze uskutečňovat bez naprosté závislosti na Duchu 
svatém, podřízenosti Jemu a bez spolupráce s Ním. On je tím hlavním, 
kdo činí a vyzbrojuje učedníky. Bez Něj nemůžeme nic (Jan 15,5).  

 
o Jak by mohlo prakticky vypadat činění učedníků v  závislosti na Duchu  

svatém a ve spolupráci s Ním? 
 
 

2.  PROSYCENÍ EVANGELIEM 
 
(Ř 8,28-29, Gal 2,14, Mt 15,1-20; 20,20-28, Lk 6,1-11; 8,1-15) 
 

 Prostředí pro učednictví musí být  prosycené evangeliem. To je v  konečném 
důsledku odpovědí na každý problém a motivací k podřízení každé oblasti 
našeho života pod Kristovo panství. Jinými slovy, je Boží mocí k proměně 
každé oblasti našeho života a k této proměně nás též vnitřně motivuje.   

 

 Když rosteme v poznání Boha a jsme ohromeni Jeho moudrostí, mocí, s lávou, 
milostí a dobrotou, jež jsou nám zjevovány prostřednictvím Jeho „Velkého 
příběhu“ a obzvláště pak prostřednictvím Krista, nacházíme v Něm samotném 
naše bezpečí, hodnotu, přijetí, radost a naplnění, kterým se nemůže nic 
rovnat. 

 

 Pronikání evangelia do každé trhliny a skulinky našeho života nás vede 
ke stále hlubšímu vydávání každé oblasti našeho života Ježíši a k životu 
v podřízenosti Jemu - pro naše dobro a Jeho slávu.  

 

 Ježíš často pomáhal učedníkům uchopit a aplikovat nějakou pravdu 
na základě prožití určité zkušenosti. To, jak skutečnost, že jsou součástí 
Jeho Království, mění pohled na život a všechny věci kolem , jim ukazoval 
v kontextu každodenních událostí a rozhovorů . Pravdy evangelia si mnohem 
snáze zapamatujeme a uvedeme do života, budou -li spojeny s nějakou naší 
konkrétní situací či prožitkem.  

 
o Dokážou členové mé misijní skupiny aplikovat evangelium do svého 

vlastního života? Do svých životů navzájem? Jaké má evangelium místo 
v našich běžných každodenních rozhovorech?   

 
 

3.  RŮST V KONTEXTU SPOLEČENSTVÍ 
 
 (Mt 8,23-27; 9,9-13; 9,35-38, Lk 22,14-23; 22,39-46) 
 

 Učedníci se naučili neobyčejně mnoho věcí  tím, že naslouchali Ježíši 
a sledovali Jej. Můžeme se též oprávněně domnívat, že se toho spoustu 
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naučili i ze vzájemné komunikace  mezi sebou a interakce ve vzájemném 
blízkém společenství při společném cestování, životě a službě.   

 

 Role vedoucího misijní skupiny nebo vedoucího skupinky DNA je při výchově 
učedníků velmi důležitá. Kromě toho se však hodně věcí spojených s  růstem 
učedníků odehrává ve skupině také mezi nimi samými při jejich společném 
životě a službě. Vzájemně se zde od sebe učí, inspirují se a podporují, 
vybrušují vzájemně svůj charakter a dovednosti v praktických společně 
prožívaných situacích. (Viz též příklad zdravé rodiny nebo úspěšného 
sportovního týmu.)   

 

 V procesu učednictví je též velmi důležitá vzájemná vykazatelnost . Ta se může 
a má uskutečňovat právě v kontextu takovéto skupiny, jejíž členové jsou 
před sebou naprosto upřímní a otevření. Bez vysoké míry vzájemné 
vykazatelnosti bude mít většina lidí tendenci před druhými skrývat některé 
důležité oblasti jejich života, v  nichž se zabydlel hřích. Skupina důvěrných 
přátel se tak obvykle stává jediným bezpečným místem, kde lze své hříchy 
vyznávat a být z nich uzdraveni. 

 
o Vnímají lidé ve vaší misijní skupině za sebe vzájemnou odpovědnost 

v oblasti učednictví, i když sami nejsou vedoucími?  
 
 

4.  MISIJNÍ ZAMĚŘENÍ, SLUŽBA DRUHÝM 
 
 (Mt 8,1-3; 8,14-17; 10,5-8, Lk 9,10-17; 18,35-46) 
 

 Ježíš přikládal velkou důležitost praktické službě a zvěstování evangelia těm, 
kdo ještě nebyli Jeho následovníky, obzvláště pak těm nejvíce potřebným.  
Neustále učedníky vodil na různá místa, kde se setkávali s nejrůznějšími lidmi 
s rozmanitými potřebami - tělesnými, vztahovými, emocionálními, 
duchovními… Častokrát učedníky uváděl do situací, v  nichž se mohli 
na základě pozorování Jeho samotného nebo společné služby s  Ním učit 
milovat ty „nejposlednější z posledních“ a sloužit jim.  

 

 Charakterové vlastnosti, jako je láska, soucit, služba, oběť a štědrost , 
se mnohem častěji stávají vlastními tomu, kdo má účast na životě a pomoci 
druhým a může tyto vlastnosti rozvíjet v  kontextu těchto vztahů. Lidé obvykle 
sami mnohem více duchovně rostou, když slouží druhým, kteří nejsou 
součástí jejich sborové rodiny a kteří zoufale potřebují pomoc.  (Je velmi 
důležité, aby takový druh služby nebyl pouze projektem, do nějž se lidé zapojí 
jen několikrát za rok, ale aby se děla často a stala se tak přirozenou součástí 
životního stylu členů vaší skupiny.)  

 
o Lze věřícího člověka naučit tomu, aby se soucit, štědrost, obětavost 

apod. staly nedílnou součástí jeho/jejího života? Jak se to může stát? 
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5.  HOLISTICKÝ ROZVOJ 
 
 (Mt 5,1-12; 6,1-4; 6,19-34, Lk 5,5-11; 6,37-42) 
 

 Z Ježíšova vyučování a Jeho přístupu k  učedníkům je zřejmé, že Mu šlo 
o jejich celistvý rozvoj. Záleželo Mu na  tom, aby jim pomohl v každé oblasti 
jejich života žít v souladu s vůlí Otce a celým jejich životem Otce uctívat.  

 

 Učednictví musí věnovat pozornost celému  životu člověka, nejen jeho 
„duchovním“ stránkám, jako je studium Bible nebo modlitba apod. 
Každá oblast života učedníka potřebuje být proměňována evangeliem. 
Způsob trávení času, zaměstnání, peníze, vztahy, vlastní tělo atd. – to vše 
musí být formováno z pohledu evangelia.  

 
o Jakou pozornost a péči potřebujete  věnovat každému člověku 

z vaší misijní skupiny nebo skupinky DNA, abyste jim pomohli 
vztáhnout evangelium na jejich ce lý život a nejen pouze 
na jeho „duchovní“ oblasti. 
 
 

6.  ČAS  
 
 (Mt 4,18-23; 9,35-38, Lk 8,1; 8,22) 
 

 Ježíš tomu, aby své učedníky připravil pro  jejich vlastní službu a vedení 
druhých, věnoval celé tři roky. Po tuto dobu spolu trávili ohromné množství 
času.  

 

 Učednictví není rychlý proces. Vyžaduje hodně času, oddání a obětavosti. 
Vedoucí musí být se svými učedníky často a věnovat se jim dlouhodobě.   

 
o V mnoha učednických vztazích tráví vedoucí s učedníkem kolem 2-4 

hodin týdně. Je možné v takovém čase opravdově činit učedníky? 
Kolik času by tomu podle vás bylo třeba věnovat?  

 
 

7.  ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ  
 
 (Mt 4,18-23; 9,35-38, Lk 8,1; 8,22) 
 

 Ježíš většinu svého času s učedníky strávil v prostředí, kde se mohli učit 
prostřednictvím zkušeností a jejich reflexe. Prožívali společně spoustu věcí, 
žili spolu, cestovali spolu, společně jedli a společně sloužili lidem s  různými 
potřebami. Jen velmi zřídka bychom je společně našli v  situaci pouhého 
formálního předávání vědomostí. 
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 Lidé se toho mnohem více naučí, když něco dělají, než když pouze něco 
poslouchají. Z tohoto důvodu potřebujeme lidem pomoci prakticky zakusit 
život v souladu s evangeliem (Gal 2,14). Musíme s nimi sdílet náš život, 
nejen na sborových setkáních, ale v běžných životních situacích, vztazích 
a ve společné službě. 

 
o Jak můžou členové vaší misijní skupiny v  daném týdnu či měsíci více 

navzájem sdílet svůj život a společně prožívat různé věci a situace?   
 
 

8.  ZOHLEDNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ODLIŠNOSTÍ A POTŘEB  
 (INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP) 

 
 (Mt 14,28-31; 16,15-19; 26,36-38, Lk 9,28; 22,31-34) 
 

 I když Ježíš trávil s učedníky hodně času společně ve skupině, zároveň Jej též 
vidíme různými způsoby a v různých dobách promlouvat specificky do života 
jednotlivých učedníků. 

 

 V učednictví je zapotřebí skupinová dynamika, zároveň však musí zahrnovat 
i osobní rozměr a brát na zřetel  rozdílné potřeby, problémy, touhy a duchovní 
dary jednotlivých členů vaší skupiny. Na každého z  nich musíme nahlížet 
individuálně, podobně jako se rodiče starají individuálně o rozvoj každého 
ze svých dětí. K rozpoznání specifických potřeb každého z našich lidí 
a k porozumění tomu, jak tyto potřeby efektivně naplnit, budeme potřebovat  
vedení Duchem svatým .   

 
o Jak můžete zajistit, že se každému členu vaší skupiny dostane 

pravidelné osobní péče a pozornosti zohledňující jeho/její potřeby 
a osobnost? 

 
 

9.  MODELOVÁNÍ (VLASTNÍ PŘÍKLAD)  
 
 (Mt8; 9; 14,13-21, Lk 5,12-13; 13,10-17; 14,1-6) 
 

 Ježíš sice někdy své učedníky vyučoval  ve více formálním prostředí, 
ale byla to právě možnost sledovat Jeho stálý příklad lásky, služby, 
obětavosti, štědrosti, povzbuzování, uctívání Otce apod., co mělo na jejich 
život pravděpodobně největší vliv.  

 

 Učedníci potřebují vidět každodenní příklad toho, jak jejich vedoucí sám žije 
způsobem života, který se očekává  od nich. Pokud lidé nevidí vzor toho, 
co by měli dělat, bude pro ně samotné obtížné dělat tyto věci dobře 
nebo v nich vytrvat.  
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o Jak můžete být těm, které vedete v  učednictví, co nejlepším příkladem 
způsobu života, který se podobá tomu Kristovu? 

 
 

10.  OČEKÁVÁNÍ MULTIPLIKACE (DUCHOVNÍ NÁSOBENÍ) 
 
 (Mt 4,19; 10; 28,19-20, Lk 10,1-3; 10,17-20) 
 

 Ježíšovou strategií od počátku bylo to, aby se Jeho učedníci stali základem 
církve a základem pro násobení počtu Jeho následovníků po celém světě. 

 

 Když učedníci učí ostatní, aby zachovávali vše, co jim Ježíš přikázal, zahrnuje 
to taky Jeho příkaz činit další učedníky.  Součástí toho, že je někdo Ježíšovým 
učedníkem, je získávání a výchova dalších Jeho učedníků. Tento cíl 
duchovního násobení, kdy se z člověka vedeného v učednictví stává ten, 
kdo činí a vychovává další učedníky, bychom měli od samého počátku jasně 
komunikovat a očekávat jeho naplnění. Ne každý člověk je obdarovaným 
vedoucím, každý má však určité duchovní dary a je povolán k tomu, 
aby se v rámci nějakého evangelijního „společenství s  posláním“ sám podílel 
na činění učedníků Pána Ježíše. 

 
o Jak můžete lidem, které vedete v  učednictví, předat vizi toho, že do 1-3 

let sami začnou vést další? 
 
 

 

 

 

 

 


