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Úvod 

bOžský Učiteľ

Väčšina z nás si pravdepodobne pamätá učiteľa, ktorý nás najviac ovplyvnil, 
ktorého sme si vážili a obdivovali. Vplyv niektorých učiteľov presiahol ich dobu 
a pokračuje na ďalšie generácie. Životy a myšlienky vynikajúcich učiteľov majú 
veľký dosah na iných. Zvyčajne ich uznáva celá spoločnosť. Ježiš bol, pravdaže, 
najväčší zo všetkých učiteľov.
Jeho súčasníci ho poznali ako Učiteľa. Správal sa ako rabíni v prvom storočí. Ako bolo 
vtedy zvykom, sedával a učil. Často citoval Písma a potom ich vysvetľoval. Mal sku-
pinu učeníkov, ktorí pozorne počúvali jeho slová, nasledovali ho a slúžili mu. To boli 
hlavné znaky učiteľov v tom čase a regióne. 
Medzi Ježišom a ostatnými učiteľmi boli však aj základné rozdiely. Kým ostatní sa 
sústreďovali zväčša na intelektuálne aspekty daného predmetu (veci, témy), Ježiš sa 
venoval svojim poslucháčom komplexne. Vyzýval ich, aby sa rozhodli pre Boha. Tí, 
čo Ježiša počuli, „žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako 
zákonníci“. (Mar 1,22) Kristus získal dôveru svojich poslucháčov tým, že žil podľa toho, 
čo učil. Zdrojom jeho autority bol on sám. Učil pravdu, pretože bol Pravda. Ako vte-
lený Boh povedal: „Takto hovorí Pán,“ a predsa potom dodal: „Ale ja vám hovorím...“
Tento štvrťrok budeme študovať niektoré hlavné témy Ježišovho učenia, ako nám ich 
zaznamenávajú evanjeliá. Náš Spasiteľ učil mnohé veci, ktoré sa týkajú duchovného 
a praktického života. Učil rôznych ľudí. Ku každému človeku volil individuálny prístup. 
Niekedy mal dlhé kázanie, inokedy viedol dialóg s jednotlivcami alebo so skupinou 
ľudí. Niekedy hovoril otvorene, inokedy zmysel svojich slov skrýval. V každom prí-
pade však učil pravdu o Bohu a spasení.
Je mnoho spôsobov, ako môžeme usporiadať a vysvetľovať Ježišovo učenie. Mohli 
by sme napríklad študovať jeho podobenstvá alebo analyzovať jeho kázania. Dalo by 
sa osobitne venovať jeho dialógom s jednotlivcami a skupinami alebo rozhovorom 
s oponentmi. Bolo by tiež zaujímavé sústrediť sa na jeho činy, postoje a zázraky. Aj 
takýmto spôsobom učil ľudí dôležité lekcie. Každý postup by bol veľmi užitočný. Aby 
sme však pochopili a urobili si o Ježišovom živote celkový obraz, v našom štúdiu spo-
jíme niekoľko spôsobov. K jeho učeniu budeme pristupovať systematicky. Budeme si 
všímať, čo a akým spôsobom Ježiš učil o konkrétnych témach pri rôznych príležitos-
tiach. Takto môžeme lepšie pochopiť jeho učenie.
Keď budeme v tomto štvrťroku otvárať Písmo a čítať Ježišove slová, predstavme si, 
že sme v zástupe jeho pozorných poslucháčov na úpätí hory, na brehu jazera alebo 
v synagóge. Modlime sa, aby sme porozumeli jeho posolstvu a pochopili jeho nes-
miernu lásku prejavenú na kríži. Keď začujeme jeho nežný hlas, ktorý nás vyzýva, 
aby sme ho nasledovali, obnovme svoje odovzdanie, že chceme denne s ním chodiť 



vo viere a byť mu poslušní. Čím viac času strávime pri jeho nohách, tým častejšie 
povieme to, čo povedali dvaja učeníci v Emauz: „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami 
cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Luk 24,32)

Carlos A. Steger pracoval ako kazateľ, učiteľ, redaktor a administrátor. V súčasnosti je 
dekanom na Teologickej fakulte River Plate Adventist University v Argentíne. S man-
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