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Úvod 

Na počiatku stvoril Boh dokonalý, bezhriešny svet. Ľudské bytosti uctievali, chválili 
a nasledovali svojho Stvoriteľa. Takto mali žiť večne.
Satan však zviedol našich prarodičov, čím vzal ľuďom zmysel a cieľ ich života. Vzbura 
sa rozšírila na celú planétu.
Kristova obeť nám dáva jedinečnú nádej. Jeho smrť ponúka slobodu. To je jediná 
možnosť, ako uniknúť z bezvýznamnosti a nezmyselnosti. Vďaka nej môžu hriešni 
ľudia získať slobodu, odpustenie a svoje pôvodné postavenie.
Boh volá všetkých veriacich, aby hlásali posolstvo o vyslobodení a milosti. Chce, aby 
sa stali jeho vyslancami a odovzdali správu o vykúpení tým, ktorých uväznil satan. 
Chce, aby vyzývali ľudí nasledovať, uctievať a chváliť Stvoriteľa. Kristus povolal učení-
kov a volá aj nás, aby sme sa zapojili do plnenia „veľkého poverenia“, ktoré je zazna-
menané v Mat 28,19.20.
V tomto štvrťroku budeme hovoriť o tom, čo znamená byť Ježišovým učeníkom. 
Počas štúdia sa pozrieme na učeníctvo ako na proces, počas ktorého sa stávame Kris-
tovými nasledovníkmi. Budeme hovoriť aj o tom, ako získavať ďalších učeníkov.
Kristus je príkladom pre každého kresťana – najmä pokiaľ ide o získavanie nových 
veriacich. Kde máme hľadať kľúč k efektívnej evanjelizácii? V modernej psychológii, 
v rôznych technikách marketingu či rozsiahlych propagačných programoch? Alebo 
naopak, nasledovať jednoduchý príklad, ktorý nám zanechal Kristus?
Čím bol Ježiš pre svojich nasledovníkov príťažlivý? Čo sa môžeme naučiť z Ježišovho 
príkladu? Ako môžeme naplniť jeho „veľké poverenie“?
Ako Ježiš pristupoval k rozdielnym skupinám: k bohatým a chudobným, veriacim 
a neveriacim, k významným politickým činiteľom a k tým, ktorí nič neznamenali? 
Ako odomykal bezcitné srdcia, prinášal nádej zavrhnutým, prebúdzal detské srdcia, 
odstraňoval etické a sociálne bariéry? Čím prekonával hradby bohatstva a moci? Ako 
strhával ochranné masky duchovne namyslených náboženských vodcov? Akým spô-
sobom oživoval nádej u tých, ktorí bojovali so svojimi problémami a s chorobami?
Toto nie sú iba námety na diskusiu, ktoré by mali podnietiť našu intelektuálnu výmenu 
názorov. Pre tých, ktorí chcú nasledovať Ježišov príklad a privádzať stratené ovce späť 
k milujúcemu Pastierovi, sú to vážne otázky.
Nasledovanie Ježiša Krista výrazne presahuje obmedzený pohľad na učeníctvo, ktorý 
ho vníma iba ako privedenie ľudí k náprave nevhodného správania a zvykov – aj keď 
tieto zmeny majú svoj význam. Pochopenie učeníctva nie je úplné, ak v sebe neza-
hŕňa vášnivú túžbu nasledovať Ježiša. Prirodzeným dôsledkom je túžba viesť ku Kris-
tovi ďalších ľudí.
„Len čo človek príde ku Kristovi, rodí sa v ňom túžba oznámiť iným, akého vzácneho 
priateľa našiel v Ježišovi. Spásna a posväcujúca pravda nemôže zostať zavretá v jeho 
srdci. Ak nosíme rúcho Kristovej spravodlivosti a tešíme sa z prítomnosti jeho Ducha, 



nebudeme môcť mlčať. Ak sme okúsili a videli, že Pán je dobrý, budeme mať o čom 
hovoriť.“ (CK 53; SC 78)

Dan Solis sa narodil v Texase, v poľnohospodárskej rodine. Vyštudoval teologický 
seminár na Andrewsovej univerzite. Pracoval ako kazateľ, neskôr ako administrátor 
združenia a vysokoškolský profesor. So svojou ženou Cindy, ktorá učí na základnej 
škole, majú tri dospelé deti.

Osnova

Lekcie 1 – 3: Príprava učeníkov
Základné posolstvo učeníkov, ktoré majú niesť ďalej, vychádza z Biblie (lekcia 1) 
a musí byť ostatným zrozumiteľne predstavené (lekcia 2). Ak má byť ich svedectvo 
o Ježišovi efektívne, nestačia len znalosti. Presvedčivé vyučovanie musí byť sprevá-
dzané úprimnou modlitbou (lekcia 3).

Lekcie 4 – 10: Úloha učeníkov
Ku komu sme ako Ježišovi učeníci poslaní? Komu máme niesť evanjelium? Kde 
máme hľadať nových učeníkov? Kto má byť v centre našej pozornosti? Deti (lekcia 
4), chorí (lekcia 5), jednoduchí a obyčajní ľudia (lekcia 6), ľudia na okraji spoločnosti 
(lekcia 7), bohatí a slávni (lekcia 8), vysokopostavení a vplyvní ľudia (lekcia 9), všetky 
rasy a národy (lekcia 10).

Lekcie 11 – 12: Výchova učeníkov
Úloha učeníkov sa nekončí zvestovaním evanjelia. Pokračuje výchovou tých, ktorí 
Krista prijali, aby sa aj oni stali duchovnými vodcami (lekcia 11) a tými, ktorí budú 
získavať ďalších učeníkov (lekcia 12).

Lekcia 13
Záverečné zhrnutie toho, čo je úlohou učeníkov v 21. storočí, a odpoveď na otázku: 
Oplatí sa to vôbec?


