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Úvod

KRESŤANSKÉ UČENÍCTVO
Aj keď o učeníctvo sa kresťania zaujímali celé stáročia, pre prvých nasledovníkov Ježiša 
Krista bolo učeníctvo viac než len predmet záujmu. Bolo pre nich skúsenosťou nasledo-
vania Pána Ježiša. Učeníctvo – to bol vzťah ku Kristovi, ktorý ich premieňal, oslobodzo-
val a zmocňoval. A čím bol pre nich, tým sa má stať aj pre nás.
Učeník je človek, ktorý prijal Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. Rozhodol sa, že bude 
upevňovať svoj vzťah s Bohom a v moci Svätého Ducha dovolí, aby sa pre neho Ježiš 
stal Pánom vo všetkých oblastiach života. Učeníci sa zaviazali byť zodpovednými členmi 
cirkvi, aktívne a vytrvalo sa zapájať do služby Bohu a blížnym. Ich hnacou silou je vnú-
torná motivácia Božím Duchom.
Na učeníctvo sa môžeme pozerať dvomi spôsobmi. (1) Môžeme ho skúmať s prihliad-
nutím na historickú situáciu, ktorá mala vplyv na Majstra a jeho učeníkov. (2) Môžeme 
ho posudzovať z pohľadu podstaty kresťanského života. Aby sme pochopili charakter 
a význam kresťanského učeníctva, potrebujeme brať do úvahy oba tieto prístupy. 
Téma kresťanské učeníctvo naznačuje, že ide o učeníctvo odlišné od iných. V prvom sto-
ročí bolo veľa uznávaných učiteľov, ktorí si zhromažďovali učeníkov a ktorých rady si 
ľudia vážili. V kresťanskom učeníctve však ide o viac. Kresťan je „napodobňovateľom“ 
Ježiša Krista a jeho nasledovníkom, a preto učeníctvo v sebe zahŕňa nasledovanie a 
napodobňovanie Ježiša. 
Na učeníctvo sa môžeme pozerať aj iným spôsobom – (1) z pohľadu prvých Ježišových 
učeníkov, (2) a z pozície súčasnosti.
(1) Keď človek uvažuje o učeníctve v súvislosti s Ježišom a jeho nasledovníkmi, vyvstáva 
niekoľko otázok. Ako to bolo, keď Ježiš osobne povolával, učil a vychovával učeníkov? 
Aké to asi bolo, keď ľudia pozorovali Ježiša a učili sa z jeho príkladu?
(2) Veľmi dôležitá je pre nás aj otázka, čo znamená učeníctvo pre kresťanov, ktorí žijú 
dve tisícročia po tom, čo Ježiš žil a učil? Čo znamená pre Kristových učeníkov v 21. sto-
ročí? Čo znamená pre ľudí, ktorí žijú v spoločnosti radikálne odlišnej od tej, v ktorej žil 
on a jeho prví učeníci?
V úlohách na tento štvrťrok sa pozrieme na učeníctvo ako na skúsenosť medzi Ježišom 
a tými, ktorých povolal, aby sa od neho učili. Budeme skúmať, čo všetko v sebe uče-
níctvo zahŕňa a kto je ozajstný učeník. Budeme hovoriť, ako sa človek stáva učeníkom 
a o dôležitých znakoch učeníctva. Porovnáme Ježišovo učeníctvo s učeníctvom iných 
učiteľov. Okrem toho budeme hovoriť o „takzvaných učeníkoch“, o ženách a učeníctve, 
o vzťahu medzi národnostnou príslušnosťou a učeníctvom, preštudujeme praktické 
pokyny pre učeníkov pozrieme sa, ako vyzerá učeníctvo, keď sa dostane do problémov. 
Budeme teda uvažovať o tom, čo potrebujeme, aby sme sa stali učeníkmi, ktorí žijú vo 
viere v blízky druhý príchod Ježiša Krista.

Autor, Betram Melbourne, je spolupracovníkom oddelenia sobotnej školy pri GK CASD. 
Pochádza z Jamajky. V čase písania týchto úloh bol dekanom Howard University School of 
Divinity vo Washingtone. Je ženatý a má tri dospelé deti.




