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Kto je učeník? 

Definícia: 
Grécke slovo pre učeníka je mathétés, čo znamená „ten, ktorý prijíma inštrukcie od druhého“. Tento výraz sa 
v sekulárnom Grécku používal na označenie učňa u obchodníka. Učeník nebol iba žiakom, ale aj verným 
prívržencom, preto sa o ňom hovorilo, že je napodobňovateľom svojho učiteľa. 
 
Každý kresťan je povolaný byť Ježišovým učeníkom („Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete 
sa mojimi učeníkmi“ – Jn 15, 8; „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 
išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene“ – 
Jn 15, 16). To znamená, že máme dôsledne nasledovať Ježiša tak, že jeho požiadavky-slová dáme v živote na 
prvé miesto, bez ohľadu na to, čo nás to bude stáť („Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme 
a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život 
nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam 
bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ – Jn 12, 24 – 26). 
Takže kresťan-učeník je človek, ktorý je odhodlaný nasledovať Ježiša Krista, chce sa od neho učiť a žiť 
podľa jeho príkladu. 

Päť základných princípov učeníctva 
1. Učeník je človek, ktorý neustále žije podľa Ježišovho slova. Nie je jedincom, ktorý si príležitostne všíma 
Majstrove slová, ale človekom, ktorý sa zaviazal disciplinovane a oddane nasledovať Majstra v celom jeho učení. 
Hlavnou myšlienkou učeníctva nie je inšpirácia, ale inštrukcia. Pevný základ poslušnosti voči Božiemu slovu – Biblii 
– je základom aj pre naše učeníctvo. 
 
2. Učeník je človek, ktorý plne odovzdal svoj život Majstrovi. Toto odovzdanie má byť úplné. Je to odovzdanie sa 
milujúcemu Majstrovi, ktorý nemá žiaden sebecký záujem. Učeník by preto nemal mať sebecké záujmy, ale jeho 
záujmy by mali byť rovnaké ako Majstrove (Mt 6, 24; Jn 10, 1 – 18). 
 
3. Učeník je človek, ktorý žije v plodnom vzťahu s Ježišom (Jn 15, 4 – 5). Naša jednota s Kristom spôsobuje, že cez 
náš život môžu byť ostatní zachránení a požehnaní. Keď je kresťan plný Krista, ľudia ho v ňom vidia a počujú! 
 
4. Učeník je človek, ktorý je odhodlaný k bezpodmienečnej láske obetujúcej sa za iných (Jn 13, 34 – 35). Miloval 
Ježiš druhých bezpodmienečne? Áno! Takto to žil aj Ježiš a dal nám príklad. 
 
5. Učeník je človek, ktorý zasvätil svoj život naplneniu Kristovho poverenia (Mt 28, 18 – 20). Cieľom nášho 
učeníctva je získavať ďalších učeníkov, nielen obrátených. Obrátení môžu meniť svoj názor, ale učeníci nasledujú 
svojho Majstra a obrátia svet naruby!  
  
Ako sa stať učeníkom? 
Každý kresťan by mal urobiť dohovor alebo zmluvu s Ježišom, že bude verne nasledovať jeho príklad života („Kto 
hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on“ – 1 Jn 2, 6). Pýtaj sa v každej situácii svojho života: „Čo by na 
mojom mieste robil Ježiš?“ a požiadaj Ducha Svätého, aby ti to ukázal; tak budeš viac spoznávať Ježišovo učenie 
a konanie. 
 

1. Ako na to? 
• Rozhodnutie: Urob pevné rozhodnutie, že budeš konať tak ako Ježiš. V opačnom prípade prejdeš okolo 

toho najlepšieho, čo pre teba Boh má.  
• Vôľa a skutok: Rozhodnutie nasledovať Krista nie je citovou reakciou na evanjelium, ale definitívnym 

aktom vôle. Rozhodnutia, ktoré nie sú podložené konkrétnymi činmi, majú malú hodnotu. 
• Podriadenie sa duchovnej autorite: Učeníci nemajú konať nezávisle. Stane sa, že viaceré rozhodnutia 

budeš musieť robiť v podriadenosti duchovnej autorite.  
 
2. Niektoré z požehnaní učeníka: 
• Zakúsiš očistenie svojho života, v dôsledku čoho bude odstránených množstvo negatívnych myšlienok, 

postojov a skutkov, ktoré sú nezlučiteľné s Ježišovým životom. 
• Ježiš žil vierou. Keď máš túžbu konať ako on, zmocní ťa vo viere. 
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• Zmenia sa tvoje názory na ľudí, peniaze, prácu, zvyky a spoločenskú zodpovednosť. 
• Tvoje postoje, skutky, slová bude riadiť láska. Staneš sa ochotnejším odpúšťať, budeš viac súcitiť s tými, 

ktorí strádajú, a budeš mať väčší záujem o tých, ktorí sú stratení. 
• Tým, že budeš brať svoje učeníctvo vážne, Boh sa o teba postará a dá ti, čo budeš potrebovať (Mt 6, 33). 

 
Domáca úloha pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj tieto verše v Písme a vypíš ich do riadkov.) 
 
1 Pt 2, 21 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Jn 8, 31 – 32 
.................................................................................................................................................................... 
 
Mt 28, 19 – 20 
................................................................................................................................................................. 
 
2 Tim 2, 2 
........................................................................................................................................................................ 
 
Lk 6, 40 
............................................................................................................................................................................ 
 
Kol 3, 17 
.......................................................................................................................................................................... 
 
1 Jn 2, 6 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
B. Otázky a námety na diskusiu: 
 
1. Mali by sme žiť v každej situácii tak, ako chceme my, alebo tak, ako chce Boh? (2 Kor 5, 15) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
2. Kto je naším sprievodcom vo veciach Ježiša Krista? (Jn 16, 13 – 14) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
3. Ako súvisí prinášanie ovocia (Jn 15, 16) a dôsledné nasledovanie Ježiša a odumretie zrna (Jn 12, 24 – 26)? 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
4. Ako sa možno stať učeníkom Ježiša Krista? 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
5. Prečo je rozhodnutie stať sa učeníkom záležitosťou vôle a skutku, a nie emócií? 
........................................................................................................................................................................................ 
 
6. Čo znamená, že učeník nemá konať nezávisle, ale má sa podriadiť duchovnej autorite? 
........................................................................................................................................................................................ 
7. Kto alebo čo je pre teba duchovná autorita? 
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........................................................................................................................................................................................ 
8. Aké sú dve najväčšie Božie prikázania? Ako môžeme ako učeníci prejaviť nesebeckú lásku voči Bohu 
a ostatným? (Buď konkrétny!)  
........................................................................................................................................................................................ 
9. Keď sa veci v našom živote komplikujú, máme ich prestať robiť a počkať, ako sa vyvinú? (Lk 9, 62) Ak nie, prečo 
to tak veľa kresťanov robí? 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia) 
 
1. Potrebujeme urobiť Ježiša svojím Pánom a byť mu úplne podriadení. To znamená nikdy nepovedať „nie“, ak nás 
žiada, aby sme pre neho niečo urobili. 
2. Každý Ježišov učeník by si mal v každej situácii, v ktorej sa ocitne, položiť otázku: „Čo by na mojom mieste urobil 
Ježiš?“ 
3. Ako Ježišovi učeníci potrebujeme nepretržite žiť v Božom slove, aby sme ho lepšie poznali a aby sme mali stále 
väčšiu schopnosť poznávať, čo by v konkrétnej situácii urobil Ježiš. 
4. Potrebujeme vidieť Boha ako milujúceho Majstra, ktorý chce naše dobro. 
5. Najprv sa potrebujeme milovať a slúžiť Bohu, potom ostatným a až nakoniec sebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


