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Ako používať túto knihu 
 

Táto kniha je pre tých ľudí, ktorí majú záujem viac spoznávať 

Bibliu; viac byť budovaní v pravdách Božieho slova, ale sú limi-

tovaní časom a možnosťami stretávať sa na biblických študij-

ných skupinkách. Kniha je výbornou pomôckou na krátke bibli-

cké štúdium pre denné osobné stíšenie; je vhodná na kratšie 

biblické štúdium počas obedňajšej prestávky v skupinke; alebo 

pre študijné skupinky pri raňajkách; či stretnutie mamičiek 

v rodine či v klube; alebo pre zborové študijné skupinky...  

 

Táto kniha je písaná so zámerom, aby každá lekcia aj so všet-

kými úlohami, ktoré obsahuje, bola študovaná priamo na stret-

nutí a v diskusii so všetkými zúčastnenými. Samozrejme je tre-

ba, aby niekto viedol diskusiu a štúdium. Ak si to ty, kto vedieš 

študijnú skupinku, pozri sa na dolu uvedené návrhy, ktoré ti 

môžu byť užitočné v tejto službe: 

▪ Predtým než sa stretnete na skupinke, priprav sa na danú 

lekciu. Prečítaj si biblický text, zoznám sa s témou, in-

štrukciami a úlohami...; vyznač symbolmi slovíčka...  

 

▪ Keď vedieš skupinku, nasleduj inštrukcie, prečítaj biblic-

ký text nahlas (alebo pozvi prítomných, aby sa podieľali 

na čítaní Slova); prečítaj prítomným slová vysvetlenia, 

ktoré sú v rámčeku. Spoločne postupujte pri štúdiu krok 

za krokom a to ako pri čítaní, pozorovaní textu tak v di-

skusii. Hovorte spolu o tom, čo tieto slová znamenajú, 

o čom hovoria, čomu nás učia... 
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▪ Diskusné otázky sú veľmi jednoduché a majú za cieľ 

pomôcť prítomným objavovať pravdu Slova. Pri tom sa 

určite objavia aj iné otázky. Ak by ale mali odvádzať di-

skusiu od témy, je nutné citlivo diskusiu nasmerovať 

späť na danú tému. 

   

▪ Pamätaj na to, že je dôležité, aby prítomní vyjadrili svo-

je pozorovania a sformulovali svoje odpovede. Pomáha 

im to v ich vlastnom porozumení lekcie. Dbaj na to, aby 

mal každý príležitosť zapojiť sa do diskusie a vyjadriť 

svoje pozorovanie...  

 

▪ Udržuj diskusiu v pohybe. Môže sa stať, že sa pri neja-

kej veci zdržíte trochu dlhšie. Ak si to situácia vyžaduje 

a prítomní majú dôvod viac o danej veci hovoriť, maj 

slobodu venovať viac pozornosti a času danej veci. Je to 

na vás, ako rýchlo budete postupovať. Je lepšie, ak ľu-

dia majú záujem o veci hovoriť... 

 

▪ Môže sa stať, že niektoré odpovede budú sporné či pro-

blematické, a daný text nedáva odpoveď na celú proble-

matiku; vtedy je treba s láskou povzbudiť prítomných, 

aby sme sa držali témy a daného textu. Po prípade je 

možné dohodnúť sa, že sa danej téme budete viac ve-

novať inokedy. Je ale dôležité, aby sme sa držali predo-

všetkým Písma a prosili Pána, aby nám otvoril duchovné 

vnímanie aby sme Písmo predovšetkým vykladali Pí-

smom a v Písme hľadali odpovede.      
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Byť učeníkom: 

znamená zaplatiť 

skutočnú cenu 
 

Keď Ježiš pozýval mužov a ženy, aby ho nasledovali, čo od nich 

očakával? Bolo toto očakávanie opodstatnené? Aký je rozdiel 

medzi tými, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania a ostatnými 

ľuďmi? Čo je skutočným znakom či dôkazom toho, že niekto je 

skutočným učeníkom Ježiša Krista alebo ním nie je? 

 

Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v tomto kurze a obja-

vovať, čo hovorí Biblia o tom, čo to znamená byť učeníkom Je-

žiša Krista. Toto štúdium Biblie budeme robiť takzvanou induk-

tívnou metódou čo znamená, že budeme pozorovať a objavovať 

pravdy Božieho slova sami pre seba. Potom sa pozrieme na to, 

čo študované slovo znamená a nakoniec nás Slovo pozýva 

podriadiť svoj život týmto pravdám – aplikovať ho do života.  
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Prvý týždeň 
 

Väčšina ľudí niekoho nasleduje. Niekto si získal ich pozornosť, 

zmocnil sa ich predstáv alebo zdieľa s nimi rovnaké záujmy či 
hodnoty. V dôsledku toho, sa ľudia chcú viac dozvedieť o tej 

osobe: aké má ciele, ako dosiahol úspech... Ľudia chcú hovoriť 
o tej osobe, chcú sa od neho či nej učiť... A ak je to, čo hľadajú, 

potešenie či vyhovenie ich túžbam a ambíciám, chcú takých ľudí 
napodobňovať, nasledovať ich záujmy alebo ich životný príbeh.  
     V podstate my všetci sme nasledovníkmi tých, ktorí tu boli 

pred nami alebo tých, ktorí dosiahli niečo, čo by sme aj my 
chceli dosiahnuť. Možno sú to naši rodičia, naši rovesníci, uči-

telia alebo hrdinovia zo sveta našich záujmov – určite však má-
me niekoho, komu chceme byť podobní.  

    Učeník je nasledovník – ten, kto niekoho nasleduje. Mojžiš 
mal učeníkov, farizeji mali učeníkov, Ján Krstiteľ mal učeníkov. 

Keď Ježiš začal svoju pozemskú verejnú službu, taktiež si vy-
hliadol učeníkov, ktorí by po tom, ako On dokončí dielo spásy 

a odíde k svojmu Otcovi, verne pokračovali v práci na Božom 
kráľovstve – ktoré sa priblížilo.  
 

Pozorovanie   
 

Na začiatku tohto štúdia sa pozrie-
me na pasáž Písma Mt 4,17-22, 

ktorá nám ukazuje, ako si Ježiš po-
volával svojich učeníkov.  
 

Pre vedúceho: Prečítaj nahlas odsek 

Písma Mt 4,17-22.  

 

▪ Pozvi prítomných, aby si šípkou 

poznačili  slovo „nasledovať“. 

 

Matúš 4,17-22 
 

17. Odvtedy začal Ježiš 

kázať: Kajajte sa, lebo sa 

priblížilo nebeské kráľov-

stvo. 
 

18 Keď Ježiš išiel popri 

Galilejskom mori, uvidel  

dvoch bratov: Šimona, 

ktorý sa volal Peter, a jeho 

brata Ondreja, ako hádzali 

siete do mora. Boli totiž 

rybári.  
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Diskusia 
 

▪ Keď Ježiš pozval svojich uče-
níkov, aby ho nasledovali, čo im po-

vedal, že kým ich urobí? 

 
 

  
▪ Čo oni predtým robili? 
 

 
▪ Čo si myslíš, aký je význam 

slov „rybári ľudí“?  
 

 
 

Pre vedúceho: Pozvi každého v sku-

pine aby kratučko povedali, čo robili 

predtým, než ich Ježiš pozval k na-
sledovaniu a prečo ho nasledujú.  

 

 

 

 

Pozorovanie 
 

„Vodná nádrž“ v ktorej mali učeníci 
chytať ryby mal byť tento svet. Mo-
žno si povieš, že je to niečo ako „sú-

kromné jazero diabla.“ Ježiš ale ve-
del, že vo „vodnej nádrži“ tohto sve-

ta je ešte veľa rýb, ktoré potrebujú 
byť vylovené pre Božie kráľovstvo.   

 

19 Zavolal ich: Poďte za 

mnou a urobím z vás 

rybárov ľudí. 20 Obaja 

hneď nechali siete a 

nasledovali ho.  
 

 

 

21 O kúsok ďalej videl 

druhých dvoch bratov, 

Jakuba, Zebedeovho sy-

na, a jeho brata Jána, 

ako so svojím otcom Ze-

bedeom opravovali na lo-

di siete. Aj ich povolal  
 

 

 

22 a oni hneď nechali loď 

aj otca a nasledovali ho. 
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Matúš 10,16-22 

16 Hľa, posielam vás 

ako ovce medzi vlkov. 

Buďte teda opatrní ako 

hady a jednoduchí ako 

holubice.  

17 Majte sa na pozore 

pred ľuďmi! Budú vás 

totiž vydávať do moci 

súdov a budú vás 

bičovať vo svojich sy-

nagógach.  

18 Aj pred vladárov a 

kráľov vás budú pre 

mňa vodiť, aby ste 

vydali svedectvo im aj 

pohanom.  

19 Keď vás vydajú 

súdu, nestarajte sa, čo 

a ako máte hovoriť. 

Lebo v tej chvíli vám 

bude dané, čo máte 

povedať.  

 

 

 

Pre vedúceho: U Matúša 10,16-22 

nachádzame niektoré Ježišove in-

štrukcie, ktoré dáva svojim učení-
kom (ktorých taktiež ustanovil za 

apoštolov) predtým, než ich poslal 
k zahynutým ovciam domu Izraela. 

Prečítaj túto pasáž nahlas a do-

hliadni na to, aby prítomní: 
 

▪ zakrúžkovali každú Ježišovu in-

štrukciu či návod. 

▪ podčiarkli všetko, čo sa hovorí, 

že sa im stane. 
 

Diskusia 
 

▪ Znejú tieto Ježišove slová pôso-

bivo alebo atraktívne? 
 

 
 

▪ Čo všetko sa môže prihodiť alebo 

sa prihodí Ježišovým učeníkom? 
 

 
 

  
▪ Aké sú Ježišove inštrukcie? 

 

 

 

 



7 

 

20 Veď to nebudete 

hovoriť vy, ale Duch 

vášho Otca bude ho-

voriť vo vás.  

 

21 Brat vydá na smrť 

brata a otec dieťa; deti 

povstanú proti rodičom 

a usmrtia ich.  

 

 

22 Všetci vás budú ne-

návidieť pre moje me-

no. Kto však vytrvá až 

do konca, bude spa-

sený. 

 

 

 

▪ Nachádzame v týchto slovách 

nejaké uistenie, prísľuby či pomoc? 
 

 

 

 

▪ Čo si myslíš, bol Ježiš úprim-
ný v tom, keď hovoril, že nasledovať 

ho bude nákladné? Prečo? 

 

 

 

 

▪ Ak by sa tebe stali tieto veci, 
stále by si chcel/la nasledovať Ježi-

ša? 

 

  

 

 

 

▪ Uvedomuješ si, že sa tieto 
veci dnes stávajú mnohým kresťa-

nom na svete? Dialo sa to v každej 
dobe, aj v živote učeníkov Ježiša Kri-

sta.  
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Pozorovanie 
 

Pre vedúceho: Prečítaj nahlas Matúš 

10,24-31. 
 

▪ Poznačte si všetky zmienky o u-

čeníkoch; nezabudni na zámená; 
taktiež slovíčko „nasledovať“  
 

▪ Poznačte si všetky zmienky 
o strachu. 

 

Diskusia 
 

▪ Čo tu Ježiš učí o vzťahu učeníka 

k jeho Pánovi? 
 

  
 
 

▪ Prečo sa učeníci nemajú báť? Čo-
ho sa mali báť? (napíš zoznam 

týchto skutočností na dolu uve-
dené miesto) 
 

Nebáť sa: 

 

 

 

 

 

Báť sa: 

 

 

 

Matúš 10,24-31 

 

24 Učeník nie je nad 

učiteľa ani sluha nad 

svojho pána.  

 

 

 

25 Stačí, keď je žiak ako 

jeho učiteľ a sluha ako 

jeho pán. Keďže Belzebu-

bom nazývali pána do-

mu, o čo skôr potom je-

ho domácich! 

 

 

 

26 Nebojte sa ich teda! 

Veď nič nie je zahalené, 

čo sa neodhalí a nič nie 

je skryté, čo sa nestane 

známym. 

 

 

 

 

27 Čo vám hovorím po-

tme, hovorte na svetle, a 

čo počujete len pošepky 

do ucha, rozhlasujte zo 

striech.  
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28 Nebojte sa tých, čo 

zabíjajú telo, ale dušu 

nemôžu zabiť. Bojte sa 

skôr toho, kto môže aj 

dušu aj telo zahubiť v 

pekle.  

 

29 Nepredávajú sa vari 

dva vrabce za halier? Ale 

ani jeden z nich nepadne 

na zem bez vedomia 

vášho Otca.  

 

30 Vám sú však 

spočítané aj všetky vlasy 

na hlave.  

 

31 Nebojte sa teda! Vy 

ste cennejší ako mnoho 

vrabcov. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Aké sú dôvody toho, prečo 
sa učeníci nemajú báť? Čím si uče-

níci môžu byť istí?  

 

 

 

 

 

Pre vedúceho: Keď dokončíte úlo-

hu, zaisti, aby si každý všimol 29. 

verš. Neprehliadnite slová „bez ve-
domia vášho Otca“ čo znamená bez 

jeho poznania a teda aj jeho dovo-
lenia. Je dôležité dívať sa na verše 

30-31 vo svetle tejto skutočnosti.  
 

▪ Aké sú Ježišove inštrukcie 

v týchto slovách? Čo majú jeho 
učeníci robiť? 
 

 
 

 
 

Pre vedúceho: Prečítajte nahlas 

slová vysvetlenia: 
 

Vysvetlenie 

Belzebúb je jedno z mien pre sa-

tana. Niektorí pokúšali Ježiša ho-

voriac, že je z diabla. Ježišoví uče-

níci môžu očakávať, že dostanú 

podobnú nálepku – že sú z diabla. 
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Matúš 10,32-40 

32. Každého teda, kto 

mňa vyzná pred ľuďmi, 

vyznám i ja pred svojim 

Otcom, ktorý je v nebe-

siach. 

 

 

33. A kto by mňa zaprel 

pred ľuďmi, toho i ja za-

priem pred svojim Ot-

com, ktorý je v nebe-

siach.  

 

 

34. Nemyslite si, že som 

prišiel dať pokoj na zem; 

neprišiel som dať pokoj, 

ale meč. 

 

 

35. Lebo som prišiel roz-

deliť človeka proti jeho 

otcovi a dcéru proti jej 

matke a nevestu proti jej 

svokre.  

Pozorovanie 
 

Je toho ešte viac, čo chce Ježiš po-

vedať svojim učeníkom. Pozrime sa 
na slová Matúš 10,32-40. 
 

Pre vedúceho: prečítajte nahlas 

slová Matúš 10,32-40.  
 

▪ Zakrúžkujte slová: každý, kto-
koľvek, On. 

▪ Označte znakom kríža každú 

zmienku o Ježišovi.  
▪ Poznačte si slovo: preto, teda, 

preto teda, lebo... 
 

Diskusia  
 

▪ Teda, je slovíčko, ktoré označu-
je záver či súhrn určitej my-

šlienky. Keď čítaš tieto slová, 
vidíš nejakú zmenu v tom, čo 

bolo povedané? Vidíš súhrn? Čo 
sa deje vo veršoch 32-40? 

 

 
 

 
▪ Aký je vo veršoch 32-33 kon-

trast medzi „každý“ a „ktokoľ-

vek“? Aká je Ježišova odpoveď 
pre obe skupiny? 
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36. A nepriateľmi člove-

ka budú jeho domáci. 

 

37. Ten, kto má radšej 

otca alebo matku ako 

mňa, nie je ma hodný; 

a kto má radšej syna 

alebo dcéru ako mňa, nie 

je ma hodný; 

 

38. a kto neberie svojho 

kríža a nejde za mnou, 

nie je ma hodný. 

 

39. Kto nájde svoju du-

šu, stratí ju, a kto pre 

mňa stratí svoju dušu, 

nájde ju. 

 

 

40. Kto vás prijíma, mňa 

prijíma, a kto mňa prijí-

ma, prijíma toho, ktorý 

ma poslal. 

 

 

Zdajú sa Ježišove požiadavky ťažké 

a opodstatnené? Záleží na tom, či 

sú opodstatnené alebo nie? 

 

 

 

 

▪ Čo chce Ježiš, aby jeho uče-

níci rozumeli vo veršoch 34-37? Sú 
tieto slová niečím, čo počúvaš prvý 

krát? Na čo poukazujú, pokiaľ ide 
o vzťah učeníka k Ježišovi? 

 

 

 

▪ Čo všetko je treba pre ta-
kúto oddanosť Ježišovi? Aký je prí-

sľub takejto oddanosti (38-39). 

 

 

 

 

  

▪ Čomu sa zo 40. verša učíš 
o vzťahu učeníka a Ježiša? Čomu 

o Ježišovom vzťahu s Otcom?  
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Pre vedúceho: prečítaj nahlas slová vysvetlenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlenie  

 

Grécke slovíčko prekladané ako 

„učeník“  je odvodené zo slovesa „učiť 

sa“. Učeník je teda niekto, kto sa 

pripojí niekomu cieľom získať prak-

tické a teoretické vedomosti – pozna-

nie skrze inštrukcie i skúsenosť „uči-

teľa“. Toto slovo sa používalo v prípa-

de vyučovania učňov ako aj pre 

žiakov rôznych filozofov.  

 

Učeníctvo bol populárny koncept aj 

v židovskom náboženstve v čase Ježi-

ša Krista. Obvykle učeník opustil svoj 

dom a šiel za svojim učiteľom, ktorý 

pre učeníka zabezpečil jedlo a býva-

nie. Učeník sa stal aj sluhom učiteľa 

a podriadil sa jeho autorite. Učeník sa 

mal od učiteľa naučiť všetkému tomu, 

čo učiteľ vedel, ale taktiež mal sa stáť 

ako on v charaktere. Neskôr mal po-

vinnosť toto všetko odovzdávať ďal-

ším učeníkom.   
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Záver: Povedz úprimne, ako sa cítiš keď čítaš tieto slová, 

ktoré boli v tomto týždni predmetom nášho štúdia? Čo si 

myslíš, sú tieto slová aktuálne aj pre dnešok?  

 

Myslíš si, že sa týkajú iba dvanástich učeníkov Ježiša Kris-

ta, alebo sú aplikovateľné aj dnes pre nás? 

 

Sú to pomerne tvrdé slová, však? Prekvapila ťa skutočnosť, 

že každý kresťan je povolaný byť učeníkom Ježiša Krista? 

Ak ťa táto pravda udivuje a oslovuje, čo si myslíš, ako by 

toto nové porozumenie Ježišových požiadaviek, malo zme-

niť spôsob, akým predstavujeme Ježiša Krista iným ľuďom?  

 

Rozjímaj o týchto veciach o hovor o tomto s Bohom na 

modlitbe; popros ho, aby ti ukázal, čo si On o tom myslí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


