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Učeníctvo: dôležitosť a cena 

Prečo učeníctvo: 
1. Ježiš poukázal na význam učeníctva tým, že počas svojej triapolročnej verejnej služby venoval veľa času vyučovaniu 

dvanástich učeníkov. 
2. Ježiš poveril všetkých svojich nasledovníkov, aby naučili druhých to, čo ich naučil on (Mt 28, 19 – 20). To nie je nič iné 

ako učeníctvo. Nie je to moralizovanie o kresťanských hodnotách, ale vzťah „starší vo viere – mladší vo viere“. Učeníctvo 
prináša v ľuďoch ovocie, ktoré zostáva (Jn 15). 

3. Učeníctvo je tou najlepšou metódou, ako získať svet pre Boha. Tlak, ktorému bol Ježiš so svojimi dvanástimi učeníkmi 
vystavený na tomto svete, nám ukazuje, akú má učeníctvo hodnotu. Malý počet odovzdaných učeníkov, ktorí boli dobre 
vyučení, dosiahne pre Boha oveľa viac ako množstvo obrátených, ktorým chýba duchovná hĺbka. Učeníctvo je Bohom 
zvolená stratégia, ako zasiahnuť svet. 
Zdôvodnenie tejto tézy: Ak jeden učeník privedie len jednu osobu ku Kristovi, bude sa jej venovať a učiť ju celý rok, a 
nasledujúci rok obidvaja privedú ku Kristovi po jednej osobe, tak ďalší rok títo štyria privedú ďalších štyroch. Podľa 
jednoduchej matematiky by za 32 rokov ľudia z celého sveta osobne poznali Ježiša a žili podľa jeho slova (pozri graf v 
pracovnej časti). 

4. Zrelosť neprichádza automaticky s vekom alebo skúsenosťou – je výsledkom postupného duchovného rastu založeného na 
poslušnosti voči Ježišovi Kristovi a jeho slovu. Zrelosť prichádza skrze učeníctvo. 

Sedem znakov duchovnej zrelosti 
1. Úzky vzájomný vzťah s Ježišom (Gal 2, 20).  
2. Prinášanie ovocia v službe Bohu (Mt 25, 14 – 30).  
3. Vysoká úroveň všetkého, čo v živote robíme.  
4. Postoj pokory a ochota slúžiť iným (Jn 13, 12 – 17).  
5. Prejavy ovocia Ducha (Gal 5, 22 – 23).  
6. Stabilné, dôsledné a sväté chodenie pred Bohom a jeho ľuďmi. 
7. Dobrá znalosť Božieho slova, čo spôsobí schopnosť rozlišovať. 
 
Načo je potrebná duchovná zrelosť? 

• Boh sám hľadá ovocie – zrelosť v našich životoch – podobenstvo o figovníku. 
• Bez zrelosti nebude vodcov, ktorí sú nevyhnutní pre rast Cirkvi. 
• Iba zrelý kresťan dokáže čeliť duchu tohto sveta a byť prínosom pre svet. 
• Iba zrelosť má v sebe zárodok-potenciál plodnosti. – Nová generácia nepovstane bez plodnosti predošlej. 

 
Cena pravého učeníctva 
Veľa kresťanov sa uspokojilo len s takou formou učeníctva, ktorá sa veľmi málo podobá Ježišovmu učeniu a príkladu. Tak sa 
stáva, že mnohí kresťania nie sú svedkami Ježiša Krista. Ľudia zo sveta často považujú veriacich za slabých a neefektívnych 
v ich viere. Učeníctvo je nákladná vec. Tak to videl aj Ježiš. Nesľuboval svojim nasledovníkom, že budú mať ustlané na 
ružiach. Byť Ježišovým učeníkom znamená skrížiť svoju vôľu s Ježišovou a nasledovať ho (Lk 14, 27), aj keď to bude stáť 
všetko. Prečo by Pán nemal byť prvý vo všetkom? Alebo si myslíme, že takto stratíme svoj život a nezískame ho späť? 

Päť základných princípov biblického učeníctva 
1. Vernosť 
    Iba verní a spoľahliví ľudia môžu byť vychovaní k učeníctvu. 
2. Milovať Ježiša a dať ho na prvé miesto 
    To znamená žiť podľa jeho vôle – poslušnosť. 
3. Ochota obetovať samých seba  
    Rast v duchovnej zrelosti od nás žiada obetovať čas, silu a niekedy dokonca aj vzťahy. Boh má pre každého z nás osobný  
    program učeníctva. Chce, aby sme sa tomuto programu podrobili a boli tak pretváraní do podoby jeho syna Ježiša Krista 
    (Flp 2, 5 – 11; 2 Kor 9, 8). 
4. Duchovný hlad 
    Zahŕňa v sebe skutočnú túžbu po duchovnom raste a po tom, aby si nás Boh použil. 
5. Ochota dať sa vyučovať a podriadiť sa autorite 
    Táto ochota sa prejavuje v podriadení sa autorite Božieho slova a duchovným vodcom, ktorých nad nami Boh ustanovil.  
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Porovnanie prínosu evanjelizácie a učeníctva 
 
Nasledujúce tabuľky a grafy ukazujú rozdiel medzi evanjelizáciou a učeníctvom. 
Evanjelizácia je potrebná. Bez evanjelizácie nemožno prísť k učeníctvu. Učenictvo má však v sebe potenciál 
prinášať ovocie, ktoré, ako hovorí Biblia, zostane! (Jn 15, 16) 
 
 
 
Roky Počet učeníkov Počet obrátených

1 2 365 
2 4 730 
3 8 1 095 
4 16 1 460 
5 32 1 825 
6 64 2 190 
7 128 2 555 
8 256 2 920 
9 512 3 285 

10 1 024 3 650 
11 2 048 4 015 
12 4 096 4 380 
13 8 192 4 745 
14 16 384 5 110 
15 32 768 5 475 
16 65 536 5 840 
17 131 072 6 205 
18 262 144 6 570 
19 524 288 6 935 
20 1 048 576 7 300 
21 2 097 152 7 665 
21 4 194 304 8 030 
23 8 388 608 8 395 
24 16 777 216 8 760 
25 33 554 432 9 125 
26 67 108 864 9 490 
27 134 217 728 9 855 
28 268 435 456 10 220 
29 536 870 912 10 585 
30 1 073 741 824 10 950 
31 2 147 483 648 11 315 
32 4 294 967 296 11 680 
33 8 589 934 592 12 045 

 
Poznámka k evanjelizácii: Predpokladáme, že by sme evanjelizáciou získali každý deň v roku jedného obráteného človeka. 
 
Dôležité:  
Evanjelizácia sa zdá „plodnejšia“ najmä na začiatku, v prvých rokoch prebudenia, ale učeníctvo prinesie v 13. roku 
viac ovocia ako evanjelizácia. 
Otázka na zamyslenie: Ak by sme uplatnili dôsledné učeníctvo v našom spoločenstve počas 5 rokov, koľko 
učeníkov by sme splodili? 
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Domáca úloha pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj tieto verše v Písme a vypíš ich do riadkov.) 
 
Jn 15, 16 ............................................................................................................................................................................................. 
 
Mt 28, 18 – 20 .................................................................................................................................................................................... 
 
Lk 9, 23 .............................................................................................................................................................................................. 
 
Lk 14, 26 – 35 .................................................................................................................................................................................... 
 
Mt 10, 37 – 39 .................................................................................................................................................................................... 
 
 
B. Otázky a námety na diskusiu: 
 
1. Ovplyvňoval Ježiš prostredníctvom svojich učeníkov svet? Prečo? 
.......................................................................................................................................................................................... 
2. Prečo sa máme snažiť o duchovnú zrelosť? (Kol 1, 28) 
.......................................................................................................................................................................................... 
3. Zaslúži si Ježiš byť Pánom celého tvojho života? (Kol 1, 15 – 20) 
.......................................................................................................................................................................................... 
4. Čím sa zabezpečí, aby dary spomenuté v službe Bohu (Mt 25, 14 – 30) boli produktívne?  
.......................................................................................................................................................................................... 
5. Aké typy ľudí hľadá Ježiš, aby mu slúžili? (Lk 16, 10 – 12) 
.......................................................................................................................................................................................... 
6. Čo potrebuješ zmeniť vo svojom živote, ak chceš nasledovať Ježiša ako jeho pravý učeník? Buď konkrétny 
a vymenuj aspoň 3 veci. Diskusia. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia) 
 
1. Ježiš venoval učeníctvu veľkú pozornosť, strávil veľa času učením a vyzbrojovaním svojich učeníkov. 
2. Učeníctvo je Bohom zjavená stratégia, ako zasiahnuť svet. 
3. Konečným výsledkom učeníctva by mal byť duchovne zrelý kresťan. 
4. Potrebujeme urobiť pevné rozhodnutie nasledovať Ježiša a neuspokojiť sa s ničím menším. Nasledovať Ježiša 
znamená ísť tou istou cestou a konať tak, ako konal on. Ježiš nás upozornil, že to bude nákladné, dokonca nás to 
bude stáť všetko. 
5. Kresťania by mali ukazovať svetu Ježiša. Mali by sme byť pretvorení. Tak, aby sme sa na neho podobali. 
6. Ako učeníci by sme mali byť ochotní učiť sa, byť verní, duchovne hladní a schopní obete, a to všetko z lásky 

k Ježišovi. 
7. Ľudská prirodzenosť nemá rada poslušnosť ani nič, čo stojí príliš veľa. Je nebezpečné stanoviť si úroveň 

učeníctva tak, že bude vyhovovať nám, a myslieť si, že vyhovuje aj Bohu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


