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1. KAPITOLA

DUCHOVNÉ VECI 
SA POSUDZUJÚ DUCHOVNE

(1Kor 2,13-14)

Milí priatelia, $ítaním tejto knihy sa pú&'ate do &túdia tej najdôle(itej&ej práce, aká bola kedy 
!u)om zverená. *o je tou najdôle(itej&ou prácou v (ivote kres'ana? U( pod!a názvu tejto knihy 
viete, (e je to „budovanie charakteru.“

No viete, ke) polo(ím !u)om túto otázku, oby$ajne odpovedajú: „Získavanie du&í.“ „+íre-
nie na&ej viery,“ to je najdôle(itej&ia práca. A povedal by som, (e mnohí z vás by odpovedali 
rovnako, keby som im túto otázku polo(il. Ale je to pravda? Je to skuto$ne tá najdôle(itej&ia 
práca? Sp#tam sa vás: Mô(eme úspe&ne získava' !udí, ak sa svojím charakterom nepodobáme 
Kristovi? Mô(eme? Nie, nemô(eme. Milí priatelia, úspe&n#mi rybármi !udí sa nestaneme, po-
kia! nebudeme milujúcimi a láskav#mi kres'anmi. Pavol to vyjadruje ve!mi presne: „Keby som 
hovoril &udsk#mi jazyky aj anjelsk#mi, a keby som nemal lásky, bol by som cvend%iacim kovom 
alebo zvu!iacim zvonom.“ (1 Kor 13,1)

Prosím vedzte, milí spoluveriaci, (e pokojne mô(eme niekoho „zahna' do kúta“ vo v&etk#ch 
28 vierou$n#ch v#rokoch, so v&etk#mi k!ú$ov#mi textami, ktoré sme si zapamätali, a pritom ho 
odvies' od Je(i&a Krista. Pripú&'ate to? To $o !udí skuto$ne privádza do spásonosného vz'ahu 
s Je(i&om Kristom, nie je ani tak presvied$anie mysle, ako podmanenie srdca. Áno, myse! sa 
potrebuje presved$i' o pravde, ale srdce si musí podmani' Ten, ktor# je Pravda. A( potom si 
vô!u, tú ovládajúcu moc rozhodovania sa, podmaní Pán Lásky a to povedie ku skuto$nému 
obráteniu. Milí priatelia, aby sme niekoho priviedli k takejto skúsenosti, musíme by' schopní 
urobi' viac, ne( len presved$i' ho, (e máme pravdu. Musíme dovoli' Tomu, ktor# je Pravda, aby 
ich miloval skrze nás. 

A práve preto existuje e&te dôle(itej&ia práca, ako je získavanie du&í, a tá je základn#m pred-
pokladom ú$inného získavania !udí pre Je(i&a. Pre$ítajte si in&pirovanú odpove) na otázku, 
ktorú som vám polo(il: „Budovanie charakteru je tou najdôle%itej$ou prácou, aká bola kedy &u-
'om zverená a nikdy predt#m nebolo jej usilovné $túdium také dôle%ité, ako je teraz.“ (Education, 
str. 225.) 

Teraz mi u( veríte? V&imnite si prosím poslednú vetu: „...a nikdy predt#m nebolo jej usilovné 
$túdium také dôle%ité, ako je teraz.“ Pre$o je práve teraz také dôle(ité? Lebo Krá! $oskoro príde. 
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Cel#m svojim srdcom tomu verím. V skuto$nosti trvám na tom, (e nie je mo(né, aby sme 
správne chápali prorocké udalosti doby konca, a tie( sú$asné dianie vo svete a nepri&li k záve-
ru, (e Je(i& príde u( ve!mi, ve!mi skoro. Znamenia doby sú hlasné a jasné. Ste si vedomí toho, 
ako málo $asu nám zostalo? A e&te máme to!ko práce, $o musíme vykona'. Musíme varova' 
svet... Evanjelium sa má zvestova' „t#m, ktorí b#vajú na zemi, a ka%dému národu i pokoleniu 
i jazyku i !udu.“ (Zj 14,6) Máme zanies' svetu zvlá&tne posolstvo, ktoré sa naz#va „trojanjelské 
posolstvo.“ Preto bola táto cirkev povolaná, aby hlásala toto posolstvo ako poslednú milosrdnú 
v#zvu na vytvorenie si spásonosného vz'ahu s Je(i&om Kristom. Táto práca sa musí vykona', 
toto posolstvo sa musí zanies' do celého sveta a na&e vlastné (ivoty musia by' pripravené, aby 
sme mohli ís' domov s Je(i&om, ke) príde. (pozri Zj 14,7) 

Av&ak úspe&né dokon$enie obidvoch t#chto úloh závisí od jednej a tej istej veci. Od ktorej? 
Od rozvoja charakteru podobného Kristovmu. Ale pre$o práve od toho? Nu(, lebo nemô(eme 
by' ani ú$inn#mi svedkami Krá!a, ani vhodn#mi ob$anmi Krá!ovstva, pokia! nemáme charak-
ter, ak# má Kristus. A preto(e Krá! príde skoro a budovanie správneho charakteru trvá ur$it# 
$as, trvám na pravdivosti úvodného v#roku. (Education, str. 225.)

Tak(e sa pozrieme na to, $o Pán hovorí o tejto dôle(itej téme. Hne) na úvod vás chcem 
zárove" uisti', (e tu nebudem rozobera' názory, alebo teórie nejak#ch „múdrych !udí.“ Ke) sa 
zaoberáte nie$ím tak#m dôle(it#m, ako je budovanie charakteru, potrebujete nie$o ove!a spo-
!ahlivej&ie a dôveryhodnej&ie, ako sú názory nejakého úbohého smrte!níka. Ke) sa zaoberáte 
témou, ktorej musíte rozumie', aby ste boli ú$inn#mi svedkami Krá!a a vhodn#mi ob$anmi 
Jeho Krá!ovstva, musíte ma' ove!a viac, ne( len nie$iu filozofiu. Potrebujete vedie', $o na túto 
tému hovorí sám Pán. A ubezpe$ujem vás, (e presne o toto sa s vami v tejto knihe budem deli'. 
Ke) si ju zbe(ne prelistujete, mo(no si v&imnete, nie$o jedine$né. Nenájdete tu ni$ iné okrem 
citátov z Biblie a z Ducha Prorockého. Táto kniha je len „sprievodcom,“ ktorá má !udí vyzva', 
aby prem#&!ali o tom, $o hovorí Pán o tejto téme. Celá je zalo(ená na Biblick#ch v#rokoch a je 
doplnená, zv#raz"ujem, (e „doplnená“ in&pirovan#m komentárom písma. 

Rád by som zdôraznil e&te jeden dôle(it# bod. Ako nám napovedá názov kapitoly, duchovné 
veci sa posudzujú ako? Duchovne. V podstate je nám tu povedané, (e bez pomoci Ducha Svä-
tého jednoducho nemáme to, $o treba na pochopenie pravdy v takej miere, aby sme pre(ili jej 
oslobodzujúcu a posväcujúcu moc vo svojich (ivotoch. Je to ve!mi zaujímavé... „*o aj hovoríme, 
no, nie u!en#mi &udskej múdrosti slovami, ale u!en#mi od Svätého Ducha, s duchovn#mi vecami 
duchovné porovnávajúc.“ Ale Pavol nás tu varuje: „Ale telesn# !lovek nechápe vecí Ducha Bo%ieho, 
lebo sú mu bláznovstvom, a nemô%e ich pozna", lebo sa majú duchovne posudzova".“ (1 Kor 2,13-
14) 

Kto je telesn#m $lovekom? My v&etci s v#nimkou nadprirodzenej práce Ducha Svätého v na-
&ich (ivotoch. Je to !udská prirodzenos' bez Bo(ej pomoci, alebo inak povedané – prirodzen# 
$lovek. V&imnite si, (e telesnému $loveku sú Bo(ie veci bláznovstvom. Pre$o?

Lebo sa majú posudzova' duchovne – iba duchovne. Grécke slovo „posudzova'“ je zaujímav# 
termín. Znamená to nielen „správne chápa',“ ale presnej&ie to znamená „správne oceni'; správ-
ne ohodnoti'.“ Ale aby sme mohli intelektuálne porozumie' pravde, aby sme ju mohli správne 
oceni', vá(i' si ju a aby sme sa ju rozhodli aplikova' v na&ich (ivotoch, (iada si to moc Ducha 
Svätého. Bez Jeho pomoci tú oslobodzujúcu a posväcujúcu moc pravdy veru nikdy nezakúsime. 
A my vieme, (e v pravde taká moc naozaj je, v&ak? 
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Je(i& to vyjadruje takto: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8,32) Je v pravde 
taká moc, ktorá nás oslobodí z toho prirodzeného otroctva, v ktorom v&etci sme? Z otroctva 
hriechu, ná&ho ja a satana – tej nesvätej trojice, ktorá tyranizuje prirodzeného $loveka? Áno, 
v pravde je moc, ktorá nás oslobodzuje. Len(e milí priatelia, tú oslobodzujúcu moc nemô(eme 
zakúsi', ak neprijmeme pravdu pod vplyvom Ducha pravdy a v Jeho moci sa nerozhodneme 
prija' ju do na&ich (ivotov. 

V pravde je tie( posväcujúca moc. Pozrime sa na )al&í ver&. „Posvä" ich v svojej pravde! Tvoje 
slovo je pravda.“ (Ján 17,17) Mô(e nás teda pravda posväti'? Mô(e nás urobi' svät#mi? Áno. No 
opä', tú posväcujúcu moc pravdy iste nezakúsime, ak ju nebudeme &tudova', prijíma' a apliko-
va' v moci Ducha pravdy. To je tá jediná cesta.

  Je obrovsk# rozdiel medzi jednoduch#m, intelektuálnym poznaním pravdy a pozna-
ním pravdy do tej miery, (e pre(ijeme jej oslobodzujúcu a posväcujúcu moc, v&ak? Mô(eme 
rozumovo pozna' pravdu a neby' "ou oslobodení, alebo posvätení? Ur$ite áno. Je a( desivé, 
ko!ko pravdy mnohí !udia poznajú, a pritom v (ivote nemali vôbec (iadnu skúsenos' s jej po-
sväcujúcou a oslobodzujúcou mocou. Mô(ete s "ou rozumovo súhlasi' a pritom "ou neby' 
premenení.

*o sa skr#va pod poznaním pravdy z vlastnej skúsenosti a pre(itím jej oslobodzujúcej a po-
sväcujúcej moci? Uvediem tri kroky, ktoré k tomu patria. Zapamätajte si ich, sú ve!mi dôle(ité. 
Aby ste poznali pravdu a za(ili jej oslobodzujúcu a posväcujúcu moc, musíte ju: 
1. pochopi' intelektuálne – rozumom. Musíte s "ou intelektuálne súhlasi'. Musíte jej rozu-

mie'. Je to základ, ale to e&te nie je v&etko. Nehovorím, (e nie je podstatné, aby sme pravdu 
pochopili intelektuálne, no vravím, (e to skrátka nesta$í. 

2. prija' a zamilova' si ju. Musíme dospie' k láske k nej, aby sme si ju cenili, vá(ili, a aby sme ju 
pova(ovali za to najcennej&ie, $o máme. Musíme si uvedomi', (e je perlou obrovskej ceny. 
Len(e práve tu potrebujeme nadprirodzenú pomoc. Skôr ne( to vysvetlím, uvediem tretí krok.

3. podriadi' sa pravde svojou vô!ou. Musíme sa pravde podda', musíme ju poslúcha'.
Musíme sa rozhodnú', (e budeme (i' v súlade s po(iadavkami Toho, ktor# je Pravda. 
A a( ke) to urobíme, moji milí priatelia, potom pre(ijeme jej oslobodzujúcu a posväcujúcu 

moc v na&ich (ivotoch. 
Poviem to e&te inak: Pravdu nesta$í len pochopi', musíme za "ou stá'. Je rozdiel, ke) pravdu 

chápeme a ke) za "ou stojíme? Áno! Aby sme pravdu pochopili, musíme s "ou intelektuálne sú-
hlasi'. Aby sme za "ou stáli, musíme sa jej podriadi' vô!ou a dovoli' jej, aby usmer"ovala ná& (ivot. 
*o vás, priatelia, prevedie od pochopenia pravdy k tomu, aby ste za pravdou stáli? Krok $íslo dva, 
teda ochotné prijatie a zamilovanie si Pravdy. Ke) si uvedomíme, (e pravda nie je len abstraktn# 
pojem, ale osoba, menovite Je(i& Kristus, a my sa do Neho zamilujeme, vtedy sa stane to, (e sa 
Mu rozhodneme podriadi' svoju vô!u, a to bezv#hradne. K#m neurobíme aj ten tretí krok, nikdy 
nepre(ijeme posväcujúcu a oslobodzujúcu moc pravdy. Musíme urobi' aj ten tretí krok. 

Máme tu jeden k!ú$ov# bod. Neprehliadnite ho: Aj ke) urobíme prv# krok a súhlasíme s prav-
dou intelektuálne, bez pomoci Ducha Svätého, do zna$nej miery mô(eme pravde porozumie' 
a pochopi' ju, ale nie úplne, nie do h;bky, nie do tej miery, ako vás mô(e uschopni' Duch Svät#. Ale 
do zna$nej miery to mô(ete urobi' aj bez Jeho pomoci. Mô(ete rozumovovo s pravdou súhlasi'. 
Len(e 2. a 3. krok, priatelia, nemô(eme urobi' bez pomoci Ducha Svätého. Pre$o? „Preto%e myse& 
tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e 
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podriadi".“ (Rim 8,7) Uistime sa, (e rozumieme, $o nám tu Pavol hovorí. *o je to teda telesná my-
se!? V(dy som si myslel, (e ak je telesná myse! „nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje 
zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi",“ (e to musí by' niekto, kto upadol naozaj hlboko 
do hriechu. <e je to nejak# poriadny rebel. Je to pravda? Nie milí priatelia, takí sme v&etci svojou 
prirodzenos'ou. „(o sa narodilo z tela, je telo.“ (Ján 3,6) A a( dokedy zm#&!ame telesne? Dokia! 
sa znova nenarodíme z Ducha. Potom sa stávame duchovne zm#&!ajúcimi. No a( do obrátenia 
sme v&etci prirodzenos'ou telesne zm#&!ajúci. Ako v tomto stave pristupujeme k Bohu? Telesná 
myse! je „nepriate&stvom naproti Bohu.“ *o znamená nepriate!stvo? Pochopíte to pomocou slova 
nepriate!. Telesnej mysli sa Boh protiví, nenávidí Ho. Niektorí z vás si teraz mo(no pomyslia: 
„Ale no tak, po$kaj chví!u! Nie je to tro&ku prisilné?“ Poznám !udí, ktorí netvrdia, (e sú obrátení 
a narodení z Ducha, a nikdy by nepovedali, (e nenávidia Boha. Ak ale naozaj chcete vedie', $o si 
prirodzen# $lovek myslí o Bohu, musíte ís' na Golgotu. *o urobí prirodzen# $lovek Bohu, ke) 
dostane príle(itos'? Zavra(dí ho. Golgota nezjavuje len charakter Boha v osobe Je(i&a Krista, ale aj 
charakter $loveka v osobe t#ch, $o Ho pribíjajú na krí(. Je naozaj hrozné, $o tu sami o sebe zis'uje-
me, v&ak? Práve preto, milí priatelia, ak máme by' schopní urobi' 2. krok a prija' pravdu s láskou, 
pamätajte, (e Pravda je napokon kto? Je(i&. Ak Ho máme rad&ej obja' ne( ukri(ova', musí sa sta' 
nie$o nadprirodzené. Potrebujeme dosta' nové srdce. Srdce, ktoré bude pozna' a nadprirodzenou 
schopnos'ou bude milova' Toho, ktorého od prirodzenosti nenávidíme. Dáva to zmysel? A ak bez 
pomoci Ducha Svätého nemô(eme urobi' 2. krok a Pravdu si zamilova', nikdy neurobíme ani 3. 
krok. „Lebo láska Kristova nás núti.“ (2 Kor 5,14) 

Ke) podriadim svoju vô!u Je(i&ovi a ak je Mu skuto$ne poddaná, tak je to preto, (e Ho milu-
jem a viem, (e On miluje m"a. „My milujeme jeho, preto%e on prv# miloval nás.“ (1 Ján 4,19) Kde 
zistíme, ako ve!mi nás On prv# miloval? Znova pod krí(om na Golgote. Zistíte tam ohromne 
ve!a nielen o sebe, ale aj o Je(i&ovi na krí(i, a o Otcovi pri krí(i.

V na&om &túdiu strávime ve!a $asu pod krí(om. Povedal by som, slovami apo&tola Pavla, 
(e v tejto knihe „som nebol usúdil vedie" nie!o iné medzi vami krome Je%i$a Krista, a toho ukri-
%ovaného.“ (1 Kor 2,2) Budeme h!adie' na toho zabitého Baránka. (Zj 5,6) Viete, pod krí(om sa 
deje ve!a vecí. Svedomie sa usved)í, myse* sa presved)í, srdce sa ovládne, vô*a premô+e, 
a +ivot sa obráti. Toto v,etko sa odohráva pod krí+om. 

Tak(e u( vieme, (e telesná myse! je nepriate!stvom vo$i Bohu a bráni nám v 2. kroku. Ale 
ten ver& nám )alej hovorí, (e sa „nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ 
(Rim 8,7) A to nám bráni v 3. kroku! V podriadení na&ej vôle, v rozhodnutí poslúcha' Pravdu. 
Bez Ducha Svätého to jednoducho nejde. 

Teraz vás zoznámim s jedn#m mal#m slovkom. Zapamätajte si ho, budeme sa k nemu stá-
le vraca'. Hoci sa telesná myse! nemô(e sama podriadi', alebo podda' duchovnému zákonu, 
mô(e urobi' pozoruhodnú vec – podriadi' správanie jeho litere. Vidíte to malé slovko? Je ve!mi 
dôle(ité. Hoci telesná myse! nemô(e podriadi' samu seba, svoje vlastné postupy, my&lienky, 
pocity, pohnútky a tú(by duchu zákona, jedno urobi' mô(e, a to vo ve!mi ve!kej miere, ak 
má dostato$ne silnú sebeckú motiváciu. Mô(e podriadi' va&e správanie litere zákona. A presne 
v tom spo$íva jej pozoruhodná schopnos' pom#li' nás, aby sme si mysleli, (e sme nie$o, $o 
nie sme. Presne v tom spo$íva pokrytectvo. Prispôsobuje sa litere zákona a predvádza naozaj 
dobrú &ou. Správa sa dobre a pritom klame ostatn#ch, a mo(no aj samú seba, aby sa zdalo, (e 
sme dobr#mi kres'anmi. Koniec koncov sa správam ove!a lep&ie ako vä$&ina !udí. *o hovorí 
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Písmo o tomto prirodzenom srdci? <e je „naj&stivej$ie od v$etkého... a je nedu%ivé na smr". Kto 
ho pozná?!“ (Jer 17,9) No hrozivé je to, (e za vyzdoben#m zov"aj&kom sa mô(e skr#va' bezbo(né 
vnútro. Je(i& to nazval: „hroby obielené vápnom.“ (Mat 23,27) 

*o hovorí )alej o tejto obielenej hrobke? Hovorí, (e je krásna. Popravde, zvonku vyzerá na-
ozaj dobre. Ale $o je vo vnútri? Kosti m=tveho $loveka a samá skazenos'. Za celou tou bielou 
fasádou sa skr#va ohavn#, m=tvy, sebeck#, star# $lovek. Robí v&etky správne veci, no zo zl#ch 
dôvodov. Je vôbec mo(né, aby sa $osi také dialo dokonca aj dnes? V Bo(ej cirkvi? Mali iba zákon-
níci a farizeji túto skúsenos' s pokrytectvom, alebo je v !udskej prirodzenosti by' pokryteck#m? 
Vravím vám, (e je to !udská prirodzenos'. A prosím... To, $o vám teraz poviem, sa vám nebude 
zda' odo m"a ve!mi príjemné a vhodné, no mám vás nato!ko rád, (e to beztak urobím. (K prob-
lému s pokrytectvom sa e&te vrátim.) 

Pre$o je to tak#m záva(n#m problémom? Lebo pod!a v#roku Pravdivého svedka, sa práve toto 
stane prevládajúcim problémom cirkvi doby konca. Pracujme na tom spolu! Ako Zjavenie naz#va 
cirkev doby konca? Laodicea. (Zj 3,14-22) <ijeme v dobe konca? Rozhodne áno. To znamená, (e my 
sme Laodicejská cirkev. Pripus'me, (e niektoré aspekty v&etk#ch siedmich zborov existujú vo v&et-
k#ch obdobiach dejín. No niektoré prevládajúce vlastnosti sa vyskytujú len v ur$itom $asovom 
období. A $o je prevládajúcou charakteristikou cirkvi doby konca pod!a Pravdivého Svedka? <e 
sme „vla(ní.“ *o znamená „by' vla(n#?“ <e nie sme ani horúci, ani studení. Nu( pozrime sa na to. 
„A anjelovi zboru Laodi!anov napí$: Toto hovorí Amen, ten vern# a pravdiv# svedok, po!iatok stvore-
nia Bo%ieho: Znám tvoje skutky, %e nie si ani studen# ani horúci. Bárs by si bol studen# alebo horúci!“ 
(Zj 3,14-15) Nie je to pozoruhodné vyhlásenie? Pravdiv# Svedok by nás mal rad&ej studen#ch ne( 
vla(n#ch. „Takto, %e si vla%n#, ani studen# ani horúci, vyp&ujem "a zo svojich úst. Lebo hovorí$: Som 
bohat# a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevie$, %e si ty biedny i mizern# na po&utovanie 
i chudobn# i slep# i nah#.“ (Zj 3,16-17) Ak# stra&n# sebaklam sa tu odohráva. Ako to, (e Laodicej-
ská cirkev tak stra&ne klame samu seba? Pre$o si myslia, (e sú bohatí, zbohatli a nepotrebujú 
nikoho a nevedia, (e sú vlastne biedni i mizerní na po!utovanie i chudobní i slepí i nahí? Pre$o? 
Preto(e, majú „tvárnos" pobo%nosti.“ (2 Tim 3,5) Ich telesné srdce zosúladilo ich správanie s literou 
zákona. Nie sú skuto$ne obrátení, ale myslia si, (e sú. Pre$o sa sami takto klamú? Lebo odviedli 
pozoruhodnú prácu a obielili hroby vápnom. Sú takí krásni navonok, (e sam#ch seba a ostatn#ch 
oklamali aby si mysleli, (e sú kres'anmi. Je celkom mo(né, (e niektorí z nás sú v tejto pasci. A ak 
mi zazlievate, (e to vôbec nazna$ujem, je mi !úto. Musím to pripomína', lebo to hovorí Pravdiv# 
svedok. Ja vás nesúdim, len sa s vami delím o Jeho verdikt. A súdi nás On spravodlivo? Rozhodne 
áno! Ako to viem? „Lebo ja neh&adím na to, na !o h&adí !lovek, preto%e !lovek h&adí na to, !o je pred 
o!ima, ale Hospodin h&adí na srdce.“ (1 Sam 16,7) Boh si nev&íma len to, $o robíme a $o nerobíme, 
v&íma si to, $o je dôle(itej&ie: pre$o to robíme a pre$o nie. Pozerá sa na ducha, ktor# sa za t#m 
správaním skr#va. My zvy$ajne analyzujeme len správanie, ale On h!adí na pohnútky. A moji milí 
priatelia, presne o tomto je tá vla(nos'. 

 By' chladn# znamená robi' zlé veci z nesprávnych dôvodov. Ste bezbo(ní navonok, lebo ste 
takí vo vnútri.

 By' horúci znamená robi' správne veci zo správnych dôvodov. Navonok (ijete v súlade s lite-
rou zákona, lebo aj va&e srdce je v súlade s duchom zákona. 

 By' vla(n# znamená robi' správne veci z nesprávnych dôvodov. Znamená to ma' ur$itú tvár-
nos' pobo(nosti, ale jej moc zapiera'. (2 Tim 3,5) 
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Akú moc má teda evanjelium? Má moc zmeni' nás obnovením na&ej mysle. (Rim 1,16 a 12,2) 
Pravé kres'anstvo je ove!a viac ne( len zmena správania. Patrí k nemu aj premena srdca. No je 
stra&ne pokrytecké, ke) sa sna(íme „hra' na cirkev“ a predstiera', (e sme kres'ania t#m, (e svoje 
správanie prispôsobujeme litere zákona. Desivé je to, (e sme sa v tom tak zlep&ili, a( sme zmiatli 
nielen ostatn#ch, ale aj sami seba. No Pána Boha sa nedá oklama'.

Bratia a sestry, preskúmajte svoje srdcia. Ako je na tom tvoja du&a? Si skuto$n#m kres'anom? 
Alebo to len predstiera&? A ak 'a urá(a, (e sa 'a to p#tam... Viete, niektorí z na&ich striebrovlas#ch 
súrodencov, ktorí sú v cirkvi u( „pár“ rokov, by sa mohli urazi', (e sa im opova(ujem polo(i' túto 
otázku. No je mi !úto, mô(ete by' v cirkvi aj cel# svoj (ivot a neby' obrátení. Mô(ete to ve!mi dobre 
hra' a predvádza' obstojnú &ou. Mô(ete by' ctení a vá(ení svojimi spoluveriacimi v cirkvi. Mô(ete 
ma' dokonca funkciu v cirkvi a neby' pritom ani len obrátení. Prem#&!ajte o tom prosím...

U( vieme, (e telesná myse! nemô(e urobi' 3. krok a podriadi' sa Pravde. Nemô(e uvies' my&-
lienky a pocity, va&e tú(by a pohnútky do súladu s duchom zákona, ale doká(e urobi' pozoruhod-
nú vec – zosúladi' správanie s literou zákona. Ako teda máme spozna' Pravdu a( do tej miery, aby 
sme zakúsili jej oslobodzujúcu, posväcujúcu moc? *o na to musíme ma'? Musíme ma' pomoc 
a silu od Ducha Svätého pri na&om &túdiu. Z celého svojho srdca, du&e i mysle chcem, aby to bola 
pre ka(dého z nás skúsenos', ktorá nám zmení (ivot. Budeme sa zaobera' hlbok#mi, vá(nymi 
pravdami. Vyhrnieme si rukávy a budeme usilovne &tudova' Bo(ie Slovo. Nebudem sa tu s vami 
deli' o senza$né my&lienky a !udské v#mysly. Prihováram sa k vám z Bo(ej milosti, aby sme spolu 
za$ali hlboko kopa' v bani pravdy a aby sme tak nadobudli (ivot meniace poznanie Pravdy. 

Teraz sa spolu pozrime na to, ak# je rozdiel medzi t#m, $i „máme pravdu,“ alebo „pravda má 
nás.“ Je medzi t#m nejak# rozdiel? Máme my ako !ud pravdu? Priatelia, o tom niet poch#b. Boh 
nám ju zveril. No je tu jeden problém. My sme neumo(nili pravde, aby ona mala nás. Pre$o 
sa odva(ujem nie$o také tvrdi'? Prepá$te, no e&te stále sme na tejto Zemi a u( sme tu dávno 
nemuseli by'. U( sme mali by' v Krá!ovstve. U( dávno sme sa mali sta' ú$inn#mi svedkami Krá!a 
a ob$anmi pripraven#mi pre Krá!ovstvo. No stále sme tu. Je to preto, (e nemáme pravdu? Nie, 
my ju máme. Problém spo$íva v tom, (e sme nedovolili pravde, aby mala nás! Preto sme stále 
tu, a tu aj zostaneme, k#m jej nedovolíme, aby nás ovládla. 

Chcel by som, aby sme v&etci boli v Krá!ovstve. No z osobnej skúsenosti viem, (e iba „vlastnenie 
pravdy“ nás tam nedostane. Musíme pravde dovoli', aby nás ovládla... Musí nás premeni' skrz 
naskrz. Musíme sa zmeni' na radikálne odli&nú osobu. Do neba sa nedostaneme len t#m, (e sa 
viac vynasna(íme. Je(i& Kristus vykúpil pre ka(dého z nás ve$n# (ivot. Ten si ni$ím nemô(eme za-
slú(i'. No hovorím vám, (e sa musíme pripravi', ak sa z neho chceme raz te&i'. Nebo si nemô(ete 
kúpi', no musíte sa nau$i' v "om by' &'astní. A nikto tam &'astn# nebude, ak sa nenau$í by' svät#. 
Lebo &'astie je ved!aj&í produkt svätosti. Toto je ve!mi dôle(itá pravda – +'astie je ved!aj&í produkt 
svätosti. A práve preto je na tomto svete tak málo !udí, ktorí sú naozaj &'astní.

 Mnohí h!adajú &'astie. Ale ak ho h!adáte, nikdy ho nenájdete. Nemám pravdu? Ak h!adáte 
&'astie pre seba, nikdy ho skuto$ne nenájdete. Je pravda, (e na chví!u vás mô(e te&i' hriech. 
(<id 11,25) No uvedomte si, (e je to len nakrátko a skon$íte e&te biednej&ie, ne( ke) ste sa 
do"ho zaplietli. Hovorím k vám otvorene, priatelia. Ak chcete by' naozaj &'astní, nau$te sa by' 
svätí. Nau$te sa (i' pre Boha a pre ostatn#ch. V tom je pravé &'astie. Takto sa pripravíte na svoje 
&'astie v nebi, lebo o tomto je celé nebo. Nikto tam ne(ije pre seba. Tam ka(d# (ije pre toho 
druhého. A ja sa te&ím na (ivot na takom mieste, kde v&etci uprednost"ujú &'astie niekoho iné-
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ho pred svojim vlastn#m. Prem#&!ajte o tom! Aké to bude $arokrásne miesto. Tu vidíme prav# 
opak. Kto naozaj myslí na va&e &'astie? V prvom rade a prirodzene, vy sami. Ka(d# ho h!adá pre 
seba. A ke) sa mi postavíte do cesty a ohrozujete mi moje &'astie, musím si to s vami vybavi' – 
takto funguje cel# svet. Je to naozaj biedne miesto. Ale my budeme, z Bo(ej milosti, jedného d"a 
(i' na takom mieste, kde bude úplne ka(d# klás' va&e &'astie pred svoje vlastné. Ak vy a ja hodlá-
me (i' na takom mieste, musíme sa tak nau$i' (i' u( tu a teraz. Práve tu sa stávame vhodn#mi 
ob$anmi pre Krá!ovstvo. Práve tu sa u$íme by' svät#mi, (i' úplne pre Boha a pre ostatn#ch, nie 
pre seba. Bo(e, pomô( nám, aby sme pre(ili tak#to druh premeny. Je to taká radikálna zmena, 
(e Biblia ju naz#va „znovuzrodenie“ – $o znamená „sta' sa nov#m stvorením.“ 

Citát z Review and Herald, 25. september 1888: „...pokia& sa tí, !o vyznávajú, %e veria pravde, 
pravdou neposvätia a nepozdvihnú svoje my$lienky a charakter, nebudú v takom priaznivom po-
stavení pred Bohom ako hrie$nik, ktorého jej tvrdenia nikdy neosvietili.“ Vidíte to? Boh by nás mal 
rad&ej studen#ch ako vla(n#ch. Ak máte pravdu, myslíte si, (e ste bohatí, (e ste zbohatli a nepo-
trebujete ni$. No je ve!mi málo pravdepodobné, (e vás pravda zasiahne, ak si myslíte, (e ju máte... 
„R#chlo sa blí%ime k záveru dejín tohto sveta. Ka%dá chví&a má záva%n# v#znam pre Bo%ie die"a. Sú tu 
otázky, ktoré by si malo polo%i" ka%dé srdce: ,Som kres"anom? )tudujem Bo%ie Slovo? Preb#va Kristus 
v mojom srdci skrze vieru? Je Bo%í zákon zákonom môjho %ivota? Prenikajú tie vá%ne pravdy, ktoré 
vyznávam, %e verím aj do t#ch najtajnej$ích zákutí môjho %ivota? Aplikujem tie princípy aj vo svojom 
pracovnom %ivote? Vpl#vam zachra*ujúco na t#ch, s ktor#mi sa stretávam?‘ Ak pravda nevpl#va v#-
razne a rozhodujúco na charakter a %ivot toho, kto ju prijíma, nepôsobí v %ivote tak ako by mala; a tí, 
ktorí nie sú posväcovaní poslu$nos"ou pravde sa musia obráti", lebo budú zatratení!“

Bratia a sestry, my máme pravdu. Kie( Boh dá, aby sme jej dovolili, aby aj ona mala nás a ne-
chali sa "ou zmeni'. Ako nás mô(e zmeni'? V moci Ducha Pravdy. Preto vás prosím a vyz#vam, 
aby ste zaka%d#m, ke' budete !íta" a $tudova" túto knihu, úprimne a osobne pozvali na modlitbe 
Ducha Svätého do va$ich s+dc. 

Podelím sa s vami o jednu pomôcku. Pou(ívam ju u( nejak# $as a mne osobne pomáha. Je 
desivé, akí vieme by' sebesta$ní, ke) príde na &túdium Bo(ieho Slova. Pripú&'ate to aj vy? Kie( 
nám Boh pomáha prekona' túto na&u sebesta$nos'. Pripomínam si to touto malou pomôckou, 
ktorú viem naspamä': „Skôr, ako otvorím svoju Bibliu, musím otvori- dvere svojho 
srdca a pozva- Bo+ieho Ducha, aby vstúpil.“

Rád by som tu uviedol zas!úbenie z knihy Counsels on Sabbath School Work, str. 34- 35: „Len 
!o h&ada! pravdy otvorí Bibliu, aby si s úctou pre!ítal Bo%ie v#roky, zmocnen# naliehavou tú%bou 
spozna" ,!o hovorí Hospodin,‘ bude mu dané svetlo a milos" a uvidí predivné veci v Bo%om zákone...“ 
Autorka tu cituje Dávida a <almy. (< 119,18) „Ve&ké pravdy, ktoré sa celé roky zanedbávali a nedoce-
*ovali budú zjavené Duchom Svät#m a zo známych textov za%iari nov# v#znam. Ka%dá strana bude 
osvietená Duchom Pravdy... Zjavia sa najvzácnej$ie pravdy, zvedavé u$i si vypo!ujú %ivé proroctvá 
a svedomie &udí sa vyburcuje k !innosti.“ Milí priatelia, mô(eme to pre(i' aj my, pokia! usilovne 
&tudujeme s pomocou a silou Ducha pravdy. Túto skúsenos' naozaj ve!mi potrebujeme. 

Prophets and Kings, str. 626: „Kres"ania by sa mali pripravi" na to, !o skoro príde na svet ako 
ohromujúce prekvapenie, a túto prípravu by mali robi" $tudovaním Slova Bo%ieho a snahou pri-
spôsobi" svoje %ivoty jeho prikázaniam. Záva%né otázky oh&adne ve!nosti si od nás vy%adujú !osi 
viac, ne% len povrchné nábo%enstvo zo slov a obradov, pri!om pravda zostáva vo vonkaj$om dvore. 
Boh nás vyz#va k o%iveniu a reformácii.“ 
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Review and Herald, 22. marca 1887: „Obnova pravej zbo%nosti je pre nás najvä!$ou a najnalie-
havej$ou potrebou. Usilova" sa o *u by malo by" na$ou prvoradou prácou.“

+túdium tejto dôle(itej úlohy, nám zárove" dáva mo(nos' naplni' tú najvä$&iu a najnalieha-
vej&iu potrebu, akú máme, a síce nadobudnú' pravé o(ivenie a reformáciu. Ak budeme usilovne 
&tudova' Bo(ie slovo pod vplyvom Bo(ieho Ducha, tá skúsenos' nám zmení (ivot. O tomto je 
vlastne na&a obnova: znamená celkom novú skúsenos' vo vz'ahu s Je(i&om Kristom. Bude mu 
patri' ove!a viac, ne( len nejaké rezervované miesto vo vonkaj&om dvore. Zmení nás zo samot-
ného centra na&ej bytosti, a to premenou na&ej mysle. 

Tak(e o(ivenie vedie k reformácii. Ale reformácia, ktorá je v#sledkom pravého o(ivenia, je viac 
ne( len obielen#m hrobom, (Mat 23,27) viac, ne( len tvárnos'ou pobo(nosti. (2 Tim 3,5) Je to prav# 
a skuto$ne zmenen# (ivot, lebo vyviera zo zmeneného srdca a premenenej mysle. Za$íname robi' 
správne veci zo správnych dôvodov. Na&a kres'anská skúsenos' nám t#m bude nielen(e zdrojom 
radosti, ale bude príjemná a prí'a(livá aj pre in#ch. Takto sa mô(eme sta' ú$inn#mi svedkami ná&ho 
Krá!a a tie( vhodn#mi obyvate!mi Jeho Krá!ovstva. Je to ve!mi dôle(ité, ke)(e tieto prekrásne slová 
„h!a, stojím pri dveriach a klepem...“ (Zj 3,20) sú adresované Laodicejskej cirkvi. Viete, je to skuto$ne 
záva(né obvinenie, lebo nám vraví, (e Je(i& stojí vonku. No, chvála Bohu, zárove" nás ubezpe$uje, 
(e chce vojs' dnu. Len(e Kristus sa nikdy nevnucuje. Nikdy nevtrhne dovnútra. Stojí pri dverách 
a klope. Videli ste u( obraz, ktor# stvár"uje tento text? Je(i& stojí pri dverách a klope. Pozreli ste 
sa pozorne na tie dvere? *o je na nich jedine$né? Nemajú k!u$ku z vonkaj&ej strany. *o sa nám 
t#m maliar sna(í poveda'? Ak sa dvere otvoria, tak jedine zvnútra. Je(i& je gentleman. Nikomu sa 
nevnucuje. Klope. Po$ujete to klopanie? Vyu(ite príle(itos' a otvorte dvere. Proste Ho zaka(d#m, 
aby vo&iel a aby s vami jedol. Alebo, ako hovorí Zjavenie 3,20: „ve!eral s vami.“ 

V skuto$nosti, ak sa pokúsime najes' z Chleba (ivota a nepozveme Ducha Svätého, aby jedol 
s nami, skon$íme iba s vá(nym ochorením z nestráveného duchovného pokrmu. Lebo bez pomoci 
Ducha Svätého necítite hlad ani smäd, nemáte sami od seba (iadnu chu' na duchovné veci. A ak sa 
pokúsite jes' nie$o, na $o nemáte chu', privodíte si 'a(kosti. Mo(no to prehltnete, no nevychutnáte 
si to. Mimochodom, $o potrebujete, aby ste strávili skuto$n# chlieb? Dobrú dávku enz#mov. Inak 
z neho nezískate v#(ivné látky. Priatelia, na strávenie Chleba (ivota potrebujeme enz#m Ducha 
Svätého, ak chceme aby nás vy(ivil a posilnil. Ste t#m, $o jete, a to platí obzvlá&' pri s#tení mysle 
a ducha. Svoju myse! a ducha máme s#ti' Chlebom (ivota – t#m prav#m pokrmom. Je(i& povedal: 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má ve!n# %ivot.“ (Ján 6,54) >alej nám hovorí: „Duch je, ktor# o%ivuje; 
telo ni! neoso%í. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú %ivot.“ (Ján 6,63) Máme sa s#ti' Jeho Slo-
vom, no ako v#sledok tohto pokrmu nemô(eme o$akáva' duchovn# rast, zdravie a pohodu, ak ho 
nemô(eme strávi' s enz#mami Ducha Svätého. Ak nemáte enz#my Ducha Svätého, budete to chcie' 
v&etko vyvráti'. Hovorím ve!mi obrazne, ale chcem, aby ste pochopili, aké dôle(ité je ma' Ducha 
Svätého, ak nám má by' toto jedlo na po(ehnanie. Súhlasíte? Chcem, moji milí priatelia, aby ste 
na chví!ku povstali od stola a i&li ku dverám. *o hovorí Pravdiv# Svedok Laodicejskej cirkvi? „H&a, 
stojím pri dveriach a klepem.“ (Zj 3,20). Zhroma(dili sme sa okolo stola, aby sme otvárali Chlieb (ivo-
ta a s#tili sa. Aby sme sa v&ak skuto$ne nas#tili a posilnili jedlom, musíme poz#va' Ducha Svätého. 
On skuto$ne tú(i vojs' dovnútra a ve$era' s nami. Pozvete ho?
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2. KAPITOLA

SLÁVA PÁNOVA
(2 Kor 3,18)

Ako ste si u( istotne v&imli, k!ú$ov#m textom celej na&ej knihy je 2. Korin'anom 3,18. Práve ten-
to ver& zh="a $o najstru$nej&ie a najv#sti(nej&ie podstatu budovania kres'anského charakteru. 
No aby ste to pochopili, pozrieme sa trochu bli(&ie na tie slová. Neuspokojíme sa s povrch-
nou prácou. Zájdeme trochu hlb&ie do rôznych textov, o ktor#ch budeme uva(ova'. 2. Korin-
'anom 3,18 znie takto: „No, my v$etci...“ V&imnite si, aké osobné zámeno Pavol pou(il. Zrejme 
hovorí aj o sebe, ke) sa tu prihovára ku kres'anom. Teda je to ur$ené v&etk#m veriacim. „No, 
my v$etci odostretou tvárou...“

Hne) na úvod tu máme jednu zaujímavú vec. Je to dobr# preklad, ale nevidíme v "om to, $o 
sa nám tu Pavol skuto$ne sna(í vysvetli'. On tu toti(to robí rozdiel medzi na&ou a Moj(i&ovou 
skúsenos'ou. Ak sa pozriete do 13. ver&a tej istej kapitoly, Pavol tam hovorí, (e Moj(i& si musel 
da' závoj na tvár. V 18. ver&i ale pí&e: „No, my v$etci odostretou tvárou...“ To isté slovo v gré$tine je 
tu v slovesnej forme. Inak povedané, je rozdiel medzi na&ou a Moj(i&ovou skúsenos'ou. Moj(i& 
mal závoj, my ho nepotrebujeme.

„No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten 
ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 

V tomto ver&i je tak ve!a hlbokej pravdy. Pre&tudujme si ho spolu. Grécky v#raz, ktor# je pre-
lo(en# „s"a v zrkadle,“ sa dá prelo(i' aj ve!mi presne „ako zrkadlo.“ V gré$tine to mô(eme chápa' 
oboma spôsobmi. Je zaujímavé, (e niektoré nov&ie preklady uprednost"ujú v#raz „pozorujúc 
ako zrkadlo.“

Ktor# v#znam mal ale Pavol na mysli? Mal na mysli „pozorujúc ako v zrkadle?“ In#mi 
slovami, pozorujúc nie$o, $o sa odrá(a k nám? Alebo mal na mysli pozorujúc ako zrkadlo? 
Pozorujúc za ú$elom odrá(ania? Myslím si, (e tu zahrnul obidva prípady. A myslím si, (e 
zámerne pou(il toto vyjadrenie, lebo chcel, aby sme uvideli slávu Pánovu, ktorá sa odrá(a 
k nám, ale za t#m ú$elom, aby sme ju my odrá(ali in#m. Dáva to zmysel? Áno „pozorujúc 
ako v zrkadle,“ ale tie( „pozorujúc ako zrkadlo,“ aby sme to sami odrá(ali ostatn#m. *o 
máme pozorova' ako v zrkadle, alebo ako zrkadlo? Slávu Pánovu... tu sa zastavíme a vysvet-
líme si to. 

Ke) sa pozeráme ako v zrkadle, alebo ako zrkadlo na slávu Pánovu, $o sa deje? „...meníme sa.“ 
Nemám problém s in#mi prekladmi, ktoré hovoria, (e sme „zmenení,“ alebo „premenení.“ Ale 
nevhodnos' tak#ch prekladov spo$íva v slovesnom $ase. Sloveso „...meníme sa“ je ove!a bli(&ie 
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ku gréckemu slovesnému $asu. Viete, v gré$tine je to v prítomnom priebehovom $ase. T#mto 
$asom sa v gré$tine vyjadruje stále prebiehajúca $innos', nech je u( akáko!vek. V tomto prípade 
je to premena, alebo zmena. Je to nie$o prebiehajúce, progresívne, ustavi$né, nie$o, $o sa deje 
stále. Sme „zmenení“ znie takmer tak, akoby sa to stalo v nejakom $asovom bode a hotovo. 
A $o teraz Pane? U( som zmenen#. Vari to takto pre(ívajú kres'ania? Ur$ite nie. Táto premena 
je celo(ivotnou prácou. (3T 325.2) Sme v ustavi$nom procese zmeny, alebo premeny. Sme pre-
mie"aní. Na $o sme premie"aní? Na ten ist# obraz. Na ak#? Na Slávu Pánovu. Skuto$ná pravda 
vypl#vajúca z tohto ver&a reálnom zmysle tie( úzko spätá s charakterom. Niekedy je vlastne jeho 
synonymom. No prvotn# termín pre charakter je „sláva.“ Dr(te sa tohto k!ú$a. Je to vzácny 
exegetick# k!ú$. Fíha, máme tu 'a(ké slovo. *o znamená exegetick# k!ú$? *o je to exegéza? Je 
to &túdium Biblie. Odomykanie pravdy. Odha!ovanie textov Písma, aby sme mohli porozumie' 
pravde. To je exegéza. Práve sme vám dali drahocenn# exegetick# k!ú$, ktor# vám pomô(e odha-
li' vzácnu pravdu. Najmä v textoch, v ktor#ch nájdete slovo „sláva.“ 

Ak sa va&a skúsenos' aspo" trochu podobá tej mojej, tak k#m som nemal exegetick# k!ú$ 
a nechápal som, (e biblick# termín pre charakter je „sláva,“ pri slove „sláva“ som si v(dy myslel, 
(e ide skrátka o nejak# druh jasného svetla. Áno, Bo(ia sláva je jasná. Iste sa spája so svetlom. 
No pochopte, priatelia, (e Bo(ia sláva je predov&etk#m Jeho charakter. Tak(e odteraz v(dy, ak 
to tak predt#m nebolo, ke) natrafíte v Písme na slovo „sláva,“ odteraz budete myslie' na $o? 
Na charakter. A ak sa toho budete dr(a', ocitnete sa na dobrej ceste za objavovaním toho, $o 
hovorí Biblia o budovaní charakteru.

Uvediem mal# príklad. Pozrime sa na Izaiá&a 60. kapitolu. Tento text Písma je zvlá&' dôle(it# 
a t#ka sa nás, milí priatelia, v t#chto závere$n#ch hodinách histórie zeme. Je to prorock# text 
s dvojitou aplikáciou. Prvou aplikáciou bol prv# príchod Krista, $o sa aj naplnilo. Ale má aj 
druhú aplikáciu, ktorá sa vz'ahuje na Bo(iu cirkev tesne pred druh#m príchodom Krista. Na tú 
druhú aplikáciu sa teraz zameriame. V&imnite si tú naliehavos' v hlase proroka: „Povsta* a svie", 
Jeruzaleme!“ *o máme robi'? Povsta' a svieti'. Dobre, Izaiá&, ale ako mô(eme svieti'? Odpove) 
: „Lebo pri$lo tvoje svetlo...“ Mô(eme svieti' bez svetla? Nie! Ak teda máme povsta' a svieti', 
musíme ma' svetlo. Dobre, Izaiá&, a odkia! ho vezmeme? Odkia! pochádza to svetlo? Po$úvajte 
)al&í riadok: „...a sláva Hospodinova vzi$la nad tebou!“ Aké slovo ste si v&imli? Sláva. Pou(ili ste 
svoj exegetick# k!ú$ a uvedomili ste si, (e Izaiá& tu hovorí o Bo(om charaktere? Kto ho zjavuje? 
Pán Je(i& Kristus. Je(i& Kristus je ten „jas.“ $idom 1,3: „...ktor# súc odbleskom jeho slávy...“ In#mi 
slovami, On je to nezmen&ené svetlo Bo(ieho charakteru. Tak(e ke) Biblia hovorí, (e Je(i& je „od-
bleskom“ Bo(ej slávy, vlastne nám vraví, (e Je(i& je nezmen&ené svetlo Bo(ieho charakteru. On je 
SLNKO spravodlivosti. On je tá nezmen&ená (iara svetla Bo(ieho charakteru, a tá na nás svieti. 
On je zdrojom svetla. 

Ako potom máme ale svieti' my? Ako máme (iari'? Pozrime sa na nasledujúci ver&: „Lebo 
h&a, tma pokryje zem a mrákava národy...“ Milí priatelia, tieto dva riadky nám hovoria ve!mi 
jasne, (e tento text sa t#ka hlavne akého $asu? T#chto dní. Otázka: Kedy je najvä$&ia tma? Tesne 
pred svitaním. Slnko spravodlivosti u( takmer prichádza. *o teda mô(eme o$akáva'? Do $oho 
sa zahalí planéta Zem? Do hustej tmy. Nebolo to tak aj pred prv#m naplnením tohto textu? 
Pri prvom príchode Krista? Planéta Zem a !udské pokolenia boli zahalené do neskuto$ne hustej 
tmy. A tak je to aj pred druh#m príchodom. Je hlboká, hustá tma nad !u)mi. Ako v nej máme 
svieti'? Pozrite sa na koniec 2. ver&a: „A jeho sláva sa bude vidie" nad tebou.“ 
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Tak(e sa máme pozera' na slávu, ktorá sa odrá(a k nám, aby sme ju my mohli odrá(a' 
na in#ch. Jedine takto mô(eme svieti'. Nemô(eme si vytvára' vlastné svetlo. Mô(eme len odrá-
(a' Svetlo Pravdy, ke) na nás svieti. Tak ako nám to je zjavené v (ivote Je(i&a Krista. 

A $o je pravda? Pravda je jednoduch#, hlbok# fakt, (e „Boh je láska.“ (1 Ján 4,8) Charakter 
Boha je jedn#m slovom láska. A ke) sa pozeráme na to krásne zjavenie, pozeraním budeme 
menení na podobu toho, na koho sa pozeráme. Ako? „... od slávy v slávu.“ (2 Kor 3,18) A to je 
jedin# spôsob, ako mô(e ktoko!vek z nás svieti'. Neexistuje (iadna iná cesta!

Pozrime sa na )al&í ver&. V&imnite si, $o sa stane s na&ou ú$innos'ou pri získavaní du&í, ke)
odrá(ame Kristov charakter. „A národy pôjdu za tvojím svetlom a krá&ovia za bleskom, ktor# sa 

bude skvie" nad tebou.“ (Iz 60,3) Kedy sa stávame ú$inn#mi rybármi !udí? Kedy sme pou(ívaní 
v moci Ducha Svätého na získavanie !udí do spásonosného vz'ahu s Je(i&om? Iba vtedy, ke) 
uvidia, (e sa charakter Je(i&a odrá(a v na&ich (ivotoch. Ak neuvidia slávu, budú pritiahnutí? 
Prídu? Nie, neprídu. 

Odpustite mi, (e to poviem, ale musím to poveda'. Nepoukázali sme práve na presn# dô-
vod, pre$o nezískavame du&e pre Krista tak ú$inne, ako by sme chceli? No tak, priznávate to? 
V&imnite si, (e je tam napísané: Ke) sa „jeho sláva bude vidie" nad tebou.“ Potom „národy pôjdu 
za tvojím svetlom.“ Oni prídu. Viete, aby sme boli ú$inn#mi svedkami Krá!a, najskôr musíme 
nadobudnú' jemu podobn# charakter. A( ke) !udia uvidia lásku Kristovu odzrkadlenú v na&ich 
(ivotoch, pritiahne ich to ku Kristovi prostredníctvom ná&ho zrkadla. My nemáme pri'ahova' 
!udí k sebe, ale k Je(i&ovi, a to tak, (e im budeme odrá(a' Je(i&ovu krásu. A ak neodzrkad!ujeme 
charakter – slávu Je(i&a ostatn#m, nebudú pritiahnutí. Ako !udia nepotrebujeme, ani táto cir-
kev nepotrebuje viac v#re$n#ch a siln#ch evanjelistov, hoci sú tak ve!mi dôle(ití. Na dokon$enie 
svojej práce skuto$ne potrebujeme jedno: sta' sa milujúcej&ími a láskavej&ími !u)mi. Ka(d# 
z nás! Ka(d# má by' rybárom !udí. Ka(d# jeden z nás by mal odrá(a' slávu, charakter Je(i&a 
Krista. A ke) to robíme vo$i t#m, s ktor#mi sa st#kame, spozornejú a prejavia záujem! Povedia 
vám: „Hej, $o je to s vami, !udia? Ako to, (e ste takí odli&ní? Ako to, (e ste takí &"astní? Ako to, %e 
si tak dobre rozumiete v man%elstvách? Ako to, %e si tak dobre rozumiete vo svojich zboroch? Ako je 
mo(né, (e ste v&etci jednotní a máte sa navzájom radi? Ako je mo(né, (e si tak dobre rozumiete 
so svojimi de'mi? A deti, ako to, (e si tak dobre rozumiete s rodi$mi? *ím to je? Povedzte nám! 
Vy máte nie$o zvlá&tne.“ Viete, láska – pravá, zjednocujúca láska, je v t#chto d"och na planéte 
Zem naozaj vzácnou komoditou. A ke) ju !udia uvidia, spozornejú a v&imnú si to! Je naozaj 
ve!mi v#nimo$né vidie' fungujúcu pravú, nesebeckú lásku. A to je krásna vec. Priná&a zdravie 
a &'astie, pokoj a rados' t#m, $o ju majú a poznajú vo v&etk#ch svojich vz'ahoch. Toto je naj-
mocnej,ia káze., akú mô+e káza- ktoko*vek. A neká(e sa ústami, ale (ivotom. Vtedy sme 
(iv#mi epi&tolami. Ke) sa staneme milujúcimi a láskav#mi !u)mi, budeme ve!mi ú$inn#mi 
rybármi !udí. Práve toto je tajomstvo ú$innej&ieho získavania !udí pre Krista.

Po)me sa e&te nad t#m zamyslie'. Milujem tento koncept: Je(i& je Slnko spravodlivosti. Ne-
oslabene vy(aruje slávu svojho Otca. Je zdrojom tohto svetla. Aká má by' cirkev? *o v Písme 
symbolizuje cirkev? Je to (ena. Pozrime sa do 12. kapitoly knihy Zjavenia, 1.ver&a: „A ukázal sa 
ve&k# div na nebi: %ena, odiata slnkom...“ Táto (ena je symbolom cirkvi. *o ju robí krásnou? *ím 
je odiata? *o odrá(a? Svetlo Slnka spravodlivosti, Je(i&a Krista, alebo inak povedané Kristov 
charakter. Presne to ju robí nádhernou. No v&imnite si e&te nie$o iné, $o $asto prehliadame. 
Na $om tá (ena stojí? Nasledujúca veta: „...a mesiac bol pod jej nohami.“ *o má pod nohami? 
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Mesiac. Priatelia, ja si naozaj myslím, (e aj mesiac je obrazom cirkvi, a naozaj ve!mi vhodn#m. 
Prem#&!ajte o tom so mnou. Svieti sám osebe mesiac? Nie. Ak#m jedin#m spôsobom mô(e 
mesiac svieti'? Odrá(aním slne$ného svetla. Kedy mesiac svieti? V noci. „Lebo h&a, tma pokryje 
zem a mrákava národy...“ (Iz 60,2) „Národy“ – v Písme je to krycí názov pre neveriacich. Kedy to 
bude pre neveriacich prí'a(livé a za$nú by' pri'ahovaní do spásneho vz'ahu s Je(i&om Kristom? 
Len ke) uvidia charakter Je(i&a Krista, ako sa odrá(a v kres'anoch. Vidíte, ak#m vhodn#m sym-
bolom pre cirkev je mesiac? Viete, z celého srdca si (elám, aby bola táto cirkev splnom mesiaca 
Je(i&ovi Kristovi. Neuspokojte sa s t#m, (e budete iba kosákom. Bu)te splnom. Dovo!te Kristo-
vej láske, aby vás pritiahla a zladila s Jeho vô!ou, a neustále sa pozerajte na"ho. *o sa budete po-
zeraním? Meni' „od slávy k sláve,“ z jednej fázy rozvoja charakteru do druhej. Z úzkeho kosáka 
bude dorastajúci mesiac, polmesiac, tri &tvrtiny mesiaca a( nakoniec z vás bude mesiac v splne 
pre Je(i&a. Svie'te tak jasno, ako len mô(ete, odrá(aním charakteru Je(i&a Krista. 

Mô(e to by' na&ou skúsenos'ou? Mô(e, ba aj musí, ak máme by' pripravení na odchod 
domov s Je(i&om. Ak máme by' ú$inn#mi svedkami Krá!a a ob$anmi pripraven#mi pre Krá-
!ovstvo, musíme sa nau$i' odrá(a' Kristov charakter v plnosti na&ich hriechom po&koden#ch 
schopností. Dokonca aj spln je v porovnaní so slnkom len slab#m odrazom.

Pozrite Testimonies, 2. zväzok, str. 617 a 618: „Mal mocn# vplyv, lebo to bol Bo%í Syn. Sme tak 
nízko pod Ním a tak ve*mi nedostato)ní, +e hoci sa ve*mi sna+íme, na,e úsilie bude 
biedne. Nemô+eme získa- ani ma- tak/ vplyv, ak/ mal On; ale pre)o by sme sa sami 
nemali u)i- pribli+ova- sa k Vzoru tak, ako sa nám len dá, aby sme )o najviac vpl/vali 
na *udí?“ Priatelia, Boh od nás neo$akáva, aby sme svietili jasno ako slnko, ale o$akáva, (e 
budeme svieti' tak jasno ako len mô(eme. O$akáva od nás prive!a? Nie. Je to prehnané? Nie je. 
Ne$aká od nás, (e budeme slnkami, ale o$akáva, (e budeme mesiacmi v splne! Pritom si v&ak 
musíme uvedomova', (e aj spln mesiaca je len slab#m odrazom Slnka. 

Tu je )al&í pou(ite!n# citát. This day with God, str. 98: „Nesmieme si myslie", %e sme iba 
slabé svetlo a preto si nemusíme da" zále%a", aby sme svietili. Ve&ká hodnota ná$ho svetla spo!íva 
v dôslednosti, ke' svietime uprostred morálnej tmy tohto sveta, ke' nesvietime pre svoje pote$enie 
a na svoju slávu, ale na oslavu Boha so v$etk#m, !o je v nás. Ak slú%ime Bohu a na$a práca zodpove-
dá schopnosti, ktorú nám Boh dal, je to v$etko, !o od nás o!akáva...“ Neo$akáva od nás, (e budeme 
slnkami, ale o$akáva, (e budeme mesiacmi v splne. Rozumiete? 

Tento citát sa mi tie( pá$i. Review and Herald, 18. júl 1893: „Musíme dovoli" jasn#m lú!om 
Slnka spravodlivosti, aby nám svietili do s+dc, aby sme mohli odrá%a" svetlo na ostatn#ch. Mô%eme 
by" denne po%ehnaní a by" po%ehnaním pre in#ch, podporujúc lásku, rados" a pokoj v$ade, kamko&-
vek pôjdeme.“ Ke) sa staneme tak#mito !u)mi, ke) budeme podporova' lásku, rados' a pokoj 
v&ade, kam pôjdeme, verte mi, (e národy pôjdu za na&ím svetlom. Budú pri'ahovaní, a práve 
toto z nás urobí ú$inn#ch rybárov !udí, ú$inn#ch svedkov Krá!a. 

Christ‘s Object Lessons, str. 340: „Charakter je sila.“ Chcete silu pri získavaní !udí? Tu je 
to tajomstvo – Charakter je sila. „Tiché svedectvo pravého, nesebeckého a zbo%ného %ivota má 
takmer neodolate&n# vplyv.“ Toto si naozaj (elám, vy nie? Ma' takmer neodolate!n# vplyv. 
Mimochodom, nemô(e to by' neodolate!né, lebo by to bolo v rozpore s princípom slobodnej 
vôle. No chvála Bohu, mô(e to by' takmer neodolate!né. Chcete takto vpl#va' na ostatn#ch? 
Ja áno. „Tiché svedectvo pravého, nesebeckého a zbo%ného %ivota má takmer neodolate&n# vplyv. 
Zjavovaním Kristovho charakteru vo svojich vlastn#ch %ivotoch, spolupracujeme s Ním na zá-
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chrane du$í. Spolupracova" s Ním mô%eme iba v'aka zjavovaniu Jeho charakteru v na$ich %ivo-
toch.“ Tak $o, je zjavovanie Kristovho charakteru volite!né, ak máme spolupracova' s Kristom 
na záchrane du&í? Mô(eme si vybera'? Nie. Je to absolútne nevyhnutné. Na záchrane !udí 
s Ním vlastne mô(eme spolupracova' jedine takto. Niet divu, (e tou najdôle(itej&ou prácou 
je práve budovanie charakteru. Ak nezjavujete Kristov charakter, nemô(ete získava' !udí. Spo-
lupracova' s Ním mô(eme len zjavením Jeho charakteru vo svojom (ivote. „Spolupracova" 
s Ním mô%eme iba v'aka zjavovaniu Jeho charakteru v na$ich %ivotoch; a !ím $ir$ia je oblas" 
ná$ho vplyvu, t#m viac dobrého mô%eme urobi". Ke' tí, !o vyznávajú, %e slú%ia Bohu, nasledujú 
Kristov príklad, praktizujú zásady zákona vo svojom ka%dodennom %ivote; ke' ka%d# skutok 
nesie svedectvo o tom, %e milujú Boha najviac a svojich blí%nych ako seba sam#ch, potom, potom 
bude ma" cirkev moc pohnú" svetom.“

Máme pohnú' svetom v t#chto závere$n#ch hodinách dejín Zeme? Práve k tomu sme boli 
povolaní, aby sme zvestovali evanjelium ka(dému národu, pokoleniu, jazyku a !udu. To zname-
ná celému svetu. Bola nám zverená ú(asná úloha. Priatelia, v&etko je v stávke. Je to absolútne 
rozhodujúce pre vyvrcholenie finále ve!kého sporu. Trojanjelske posolstvo sa musí hlása' v&ade. 
Ako !ud sme boli vzbudení, aby sme to robili. A ako sa za$ína toto trojanjelské posolstvo? „Bojte 
sa Boha a dajte mu...“ $o? „... slávu.“ (Zj 14,7) Mô(ete úspe&ne nabáda' !udí, aby dali Bohu slávu, 
ak to sami nerobíte? 

*o to vlastne znamená da' Bohu slávu? Znamená to zjavova' Jeho charakter vo va&om vlast-
nom. Bratia a sestry, nech nám Boh pomáha ako !udu, aby sme pochopili, ako sa máme zmeni' 
od slávy k sláve, aby sme sa nau$ili, ako máme povsta' a svieti' a by' mesiacmi v splne pre Je(i&a 
Krista. Bo(e, pomô( nám, aby sme sa nau$ili spolupracova' s premie"ajúcou mocou Ducha 
Svätého, aby sme mohli by' zmenení. My sa sami zmeni' nemô(eme. Chcem, aby ste to v&etci 
vedeli. Musíme by' zmenení. Ale je tu vec ktorú urobi' mô(eme, ba musíme – nau$i' sa spo-
lupracova'. S Bo(ou milos'ou sa budeme u$i' a usilovne &tudova' v Jeho Slove, ako mô(eme 
a musíme spolupracova' s premie"ajúcou mocou Ducha Svätého. Touto otázkou sa budeme 
zaobera' v nasledujúcich kapitolách.
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3. KAPITOLA

AKO ZM!"#A VO SVOJEJ DU"I
(Prísl 23,7)

Na&ím zámerom a cie!om v tejto kapitole je definova' charakter. Ako mô(ete úspe&ne nie$o 
budova', ak neviete, $o to je? Keby som i&iel za stavbárom a povedal: „Po$uj, chcem, aby si mi 
postavil budovu,“ $o by sa sp#tal ako prvé? Ak# je plán? Akú budovu ti mám postavi'? Keby 
som mu na to povedal: „No, ja neviem, ale daj sa do toho a postav ju,“ je pravdepodobné, (e 
tú prácu nebude chcie' urobi'. Preto aj mi musíme presne rozumie', $o je to ten charakter 
podobn# Kristovmu. 

Sp#tam sa to zjednodu&ene: *o je to vlastne samotn# charakter? Lebo mô(ete ma' charak-
ter podobn# Kristovmu, ale aj charakter, ktor# sa mu vôbec nepodobá. *o je to teda charakter? 
Keby som zahájil diskusiu a vyzval vás, aby ste mi ho definovali, zrejme by som dostal to!ko 
rozdielnych definícií, ko!ko by bolo odpovedajúcich. Charakter je vcelku jeden z nejasn#ch 
a nehmatate!n#ch abstraktn#ch pojmov, ktoré $asto pou(ívame, ale ve!mi zriedka správne 
rozumieme, $o to je. Pamätám si, ako mi na túto otázku niekto raz odpovedal: „Charakter je 
to $ím sme, ke) sa nikto nepozerá.“ Myslím si, (e i&iel správnym smerom. *o sa sna(il po-
veda' touto definíciou? Charakter je v skuto$nosti nie$o podstatnej&ie, ne( to ako hovoríme 
a konáme. Je to nie$o podstatnej&ie ako vonkaj&ie správanie, ktoré odha!ujeme t#m, s ktor#mi 
prichádzame do styku. 

Priatelia, mô(eme hovori' a kona' ako niekto, kto v skuto$nosti nie sme? Samozrejme. Mô-
(eme hovori' a kona' ako kres'ania a pritom nimi vôbec nemusíme by'. U( sme na to poukáza-
li – volá sa to pokrytectvo. Je to tak# roz&íren# problém v cirkvi doby konca, (e sa to stalo na&ou 
identifikujúcou charakteristikou. Vla(nos' Laodicejskej cirkvi, ktorá (ije v stra&nom sebaklame. 
Myslí si, +e je bohatá a jej majetok sa rozrastá, a (e nepotrebuje ni$. Pritom vôbec nevie, (e 
je mizerná, chudobná, slepá, biedna a nahá. Pre$o je v takom sebaklame? Lebo má tvárnos' 
pobo(nosti, ale jej moc zaprela. (2 Tim 3,5) Má len jej formu. Hovorí správne, koná správne, 
dokonca sa aj správa pod!a litery zákona. Je ako obielen# hrob, krásny z vonku, ale vo vnútri je 
pln# *udsk/ch kostí a skazenosti. (Mat 23,27) Sebecká motivácia priviedla mnoh#ch do na-
&ej milovanej cirkvi, predvádza' ve!mi dobré predstavenie, dodr(iava' striktn# v#klad zákona. 
Mô(ete to robi' aj ako neobrátení. Ako to viem? Nu(, v prvom rade na základe vlastn#ch skú-
seností, a po druhé na základe Písma. 

*o mohol o sebe Saul z Tarzu pred stretnutím s Kristom na ceste do Dama&ku poveda'? „Pod&a 
spravodlivosti, spravodlivosti v zákone, som bol bezúhonn#.“ (Filip 3,6) Nebol obráten#, no $o sa t#-
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kalo dodr(iavania litery zákona, jeho (ivot bol bezúhonn#. Nedalo sa mu ni$ vytknú'. Ne$udo, (e 
(il v takom sebaklame. Bol dokonal# Laodicej$an. Ke) sa v to ráno v Jeruzaleme obliekal, e&te bol 
bohat#m, prosperujúcim $lovekom, ktor# ni$ nepotreboval. (Zj 3,17) No narazil na Je(i&a, a tam sa 
radikálne zmenilo jeho sebahodnotenie. Fyzicky oslepol, ale po prv#krát sa mu otvorili duchovné 
o$i. *o vtedy v sebe uvidel? Uvidel sa ako prv# medzi hrie&nikmi! (1 Tim 1,15) Priatelia, aj my zúfalo 
potrebujeme narazi' na Je(i&a. Iba On nás mô(e vyvies' z pokryteckého sebaklamu. 

Ke) som sa p#tal na definíciu charakteru a ten brat odvetil: „Charakter je to, $ím sme, ke) sa 
nikto nepozerá,“ pokú&al sa t#m nazna$i', (e charakter je nie$o podstatnej&ie, zásadnej&ie, ne( 
to, $o sa deje navonok, $o !udia vidia. Charakter je to, $o skuto$ne sme. Nie to, $o predstierame. 
Pozrime sa do Websterovho slovníka. (anglick# slovník) Pod!a Webstera slovo charakter zname-
ná: „)pecifické vlastnosti dané od prirodzenosti, alebo návykmi osoby, ktoré ju odli$ujú od in#ch.“ 
Zaujímavé. „+pecifické vlastnosti.“ Znamená to divné a neobvyklé? Nie, znamená to jedine$né. 
„+pecifické“ v tomto kontexte znamená nie$o unikátne. „+pecifické vlastnosti dané...“ (slovo 
„dané“ doslova prelo(íme ako „vtla$ené“) Mám rád toto slovo a neskôr pochopíte pre$o. 

Keby ste túto terminológiu h!adali v Je(i&ovom svedectve, pod ak#m termínom by ste to asi 
po$uli? „Zdeden# alebo vypestovan#.“ (COL 330.2, KP 261) Tí z vás, ktorí $ítali ve!a

z Ducha prorockého, ur$ite na tento termín mnohokrát narazili. „Zdedená“ – je priro-
dzenos-. „Pestovan/“ – je návyk. +pecifické vlastnosti dané dedi$stvom alebo pestovaním, 
sklony, zvyky, ktoré nás robia t#m, $ím sme, v)aka ktor#m sme jedine$ní a odli&ujú nás od os-
tatn#ch – to je charakter.

Pozrime sa do knihy Prísloví. Múdry mu( jasne a v#sti(ne hovorí, $o nás robí t#m, $ím sme. 
„Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.“ (Prísl 23,7) *o robí vás i m"a t#m, $ím naozaj 
sme? Spôsob ako zm#&!ame vo svojom srdci. Hovorím srdce a myslím t#m myse!, lebo presne to 
pojem „srdce“ znamená. Nejde tu o ten orgán, ktor# pumpuje krv. Ten nie je centrom myslenia. 
Najlep&í a najpresnej&í preklad toho hebrejského slova je „du&a.“ Tá zah="a oboje: intelekt aj 
pocity. Inak povedané, my&lienky a pocity. 

Tak, teraz si povieme na&u pracovnú definíciu charakteru. Nemusíte ma' obavy, je z in&pi-
rovaného pera. Nájdeme ju v Testimonies, 5. zväzok, str. 310. Táto malá veta má cenu knihy 
vyvá(enej zlatom. „...my$lienky a pocity dohromady tvoria morálny charakter.“ Myslím, (e teraz 
u( rozumiete, $o je to charakter. V&etci predsa vieme, $o sú my&lienky a pocity.

Ak sa chceme podoba' Kristovi, potom je prvoradé to, $o sa deje medzi prav#m a !av#m 
uchom. Zmeni' sa musí to, $o sa odohráva vo vnútri mu(a, vo vnútri (eny, kde len vy a Boh 
viete, $o sa deje. Dá sa síce pozoruhodne navonok predstiera', (e ste niekto celkom in#. Mô(ete 
k niekomu prís' a so &irok#m úsmevom mu poveda': „Tak rád 'a vidím,“ a pritom si myslie': 
„Ach, ty nani$hodník.“ Nie ste to, $o zrkadlí va&a tvár pri tom obrovskom, falo&nom ú&k!abku. 
Ste t#m, $o prebieha vo va&om srdci. Mô(ete by' dokonca de'mi kazate!ov, $i misionárov. Mô-
(ete vyrasta' v „uzavretom kruhu.“ Mô(ete sa nau$i' hovori' presne to, $o sa od vás o$akáva 
a chodi' pod!a toho. No klamete t#m okolie, a predov&etk#m sami seba. Hoci $lovek h!adí 
na vonkaj&í vzh!ad, Pán h!adí na srdce. (1 Sam 16,7) Boha neoklameme. 

No znepokojuje ma, (e mnohí z nás touto fasádou oklamali sami seba. Je zaujímavé, (e 
do tejto pasce obzvlá&' !ahko padajú adventisti siedmeho d"a. Pre$o je to tak? Lebo máme 
tak ve!a svetla a správame sa relatívne lep&ie ne( v&etci ostatní. A kvôli tomu mno(stvu pravdy, 
ktoré máme si myslíme, (e sme bohatí a prosperujúci a ni$ nepotrebujeme. (Zj 3,17)
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Bo(í ostatok, pripraven# a $akajúci na Je(i&ov príchod. Bu)te tu ale opatrní! Mo(no nie ste 
t#m, k#m si myslíte, (e ste.

Pozrime sa na )al&í citát. Signs of the Times, 30. jún 1881: „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svo-
jej du$i, tak# je.‘ Prechovávané my$lienky a pocity usmer*ujú správanie, a t#m ur!ujú charak-
ter.“ Tak(e na&e chovanie je ovplyvnené na&imi my&lienkami a pocitmi. Tu vidíme, (e najroz-
hodujúcej&ou sférou v !udskej $innosti nie je sféra správania, ale sféra my&lienkového (ivota. 
Tá potom rozhoduje o tom, $o sa prejaví v sfére správania. „Lebo !ím je preplnené srdce, to 
hovoria ústa.“ (Mat 12,34) „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje srdce, lebo z neho pochádza 
%ivot.“ (Prísl 4,23)

Ke) teraz zoberieme do úvahy na&u definíciu charakteru, $o pod!a nej patrí k budovaniu 
charakteru, ak# má Kristus? Ve) predsa to je cie!om ka(dého kres'ana – aby sa povahovo 
podobal Kristovi. *o teda patrí k dosahovaniu Kristovho charakteru? U$i' sa myslie' a cíti' 
ako Je(i&. 

Mohli by sme to pekne zhrnú' v tejto my&lienke (upozor"ujem, (e nie je in&pirovaná, ale je 
v#sledkom &túdia in&pirovan#ch slov): „Rozvoj charakteru podobného Kristovi znamená 
u)i- sa myslie- a cíti- vo)i Bohu a Jeho zákonu, vo)i satanovi a hriechu, vo)i nám 
a ostatn/m, a vo)i v,etk/m +ivotn/m okolnostiam a situáciám tak, ako Je+i,.“ Alebo 
in#mi slovami k tomu patrí nadobúdanie Kristovho myslenia. Filipanom 2,5: „Lebo nech je také 
zm#$&anie vo vás, aké bolo aj v Kristu Je%i$ovi.“ Toto je podstatou toho, $o znamená by' kres'a-
nom. Myslie' ako Kristus. Ako $lovek zm#&!a vo svojom srdci, tak# je. Ak sa iba správame ako 
kres'ania no nemyslíme a necítime tak ako Je(i&, nie sme kres'ania. Sme len pokrytci. No je 
nám prirodzené, aby sme mysleli a cítili ako Je(i&? Urobím tu radikálne vyhlásenie. Neskôr ho 
podlo(ím biblicky, ale teraz ho skúste prija' vierou: Nie je nám prirodzené, aby sme mysleli a cí-
tili ako Je(i&, je nám prirodzené, aby sme mysleli a cítili ako satan. Verte, (e som to neprehnal. 
Jasne si stanovíme prí$inu. 

Pozrite, od pádu $loveka riadil !udskú prirodzenos' ten ist# zákon a ten ist# duch, ak# riadi 
my&lienky a srdce satana. Volá sa „sebectvo.“ Od prírody sa na&e my&lienky a pocity riadia t#mto 
princípom, teda sebectvom. A preto jedin# charakter, ktor# mô(eme prirodzene rozvíja', je 
charakter, ak# má Satan. No prosím, nepochopte ma tu zle. Nehovorím, (e jediné, $o vieme 
robi' prirodzene, je by' podl#, odporn# a hnusn#. To vôbec nie. Satan sa mô(e javi' aj ako anjel 
svetla. (2 Kor 11,14) A skôr ne( sa v&etko skon$í, bude sa vydáva' za Je(i&a Krista. Hovorí nám to 
samo Písmo. A ke) sa bude vydáva' za Krista, bude podl#, odporn# a nepríjemn#? Ó nie, bude 
to zjavne tá najkraj&ia, najmil&ia, najmilujúcej&ia a naj!úbeznej&ia bytos', akú na Zemi nikto 
predt#m nevidel. Ale to v&etko bude motivované sebectvom.

Sebectvo sa dá dobre skr#va' za prí'a(liv#mi vecami. Presne toto znázor"uje obielen# hrob. 
Zvonku je nádhern#. (Mat 23,27) Získava si obdiv !udí, ba aj ich re&pekt. Je to stra&né. Práve t#m 
sme sa nechali oklama'. Tak sme sa zlep&ili v robení správnych vecí, ale z nesprávnych dôvo-
dov. Bo(e, pomô( nám dosta' sa z ná&ho pokryteckého sebaklamu! Neobvi"ujem nás v&etk#ch 
z pokrytectva, ale beriem vá(ne verdikt Verného svedka (Zj 3,14) o prvoradom probléme tejto 
cirkvi poslednej doby. Ten o$ividne tak prevláda, (e je u( pre nás typick#. Uvedomujete si to? 
Pokrytectvo evidentne bujnie. 

Ke)(e nám nie je prirodzené, aby sme mysleli a cítili ako Je(i&, lebo od prírody myslíme 
a cítime ako satan, ak chceme svoj charakter pripodobni' Kristovmu, $o sa musí sta'? Musíme 
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by' premenení. Rimanom 12,2: „A nepripodob*ujte sa tomuto svetu, ale sa preme*te...“ Ako? 
Zmenou ná&ho správania? Tak budeme premenení? Nie, my mô(eme by' zmenení jedine trans-
plantáciou ná&ho srdca, radikálnym preprogramovaním spôsobu myslenia a cítenia.

Tu zhrniem evanjelium v po$íta$ovom jazyku pre po$íta$ov#ch odborníkov: Hardvér, ktor# 
dostaneme pri narodení, má svoj opera$n# systém zvan# sebectvo. A jedin# druh softvéru, 
ktor# hardvér, $o sme zdedili zvláda je ten, ktor# uspokojuje (iadosti tela, (iadosti o$í a p#-
chu (ivota. (1 Ján 2,16) Vlastne v&etko, $o uspokojuje na&u sebeckos'. A ke) sa pokúsite vlo(i' 
duchovn# softvér, duchovn# program do takého po$íta$a, zrúti sa. Jednoducho to nezvládne. 
Softvér podporujúci vieru, nádej a lásku, sa nedá zvládnu' v na&om prirodzenom opera$nom 
systéme, ktor#m je sebectvo. Preto musíme pre(i' radikálnu premenu. Na&e opera$né systémy 
sa musia zmeni'. Musíme dosta' nové srdce, na ktorom je napísan# nov# zákon, opera$n# 
systém lásky. Tento nov# opera$n# systém bude vedie' zvládnu' Bo(í softvér a nezrúti sa. U( ste 
tou zmenou skuto$ne pre&li? Alebo sa len pokú&ate vylep&i' svoje GUR? Tento po$íta$ov# v#raz 
znamená grafické u(ívate!ské rozhranie, teda to, $o vidíte na obrazovke. Je priam neskuto$né, 
ako sebeck# $lovek doká(e vytvori' pozlátkovú obrazovku. Vie vytvori' celkom noblesné GUR 
a oklama' t#m druh#ch, aby si mysleli, (e je niek#m, k#m nie je.

Pozrime sa, $o nám hovorí Duch prorock# v knihe Ministry of Healing, str. 491: „Potrebujeme 
neustále cíti" zu$&ach"ujúcu silu !ist#ch my$lienok. Jediná istota ka%dej du$e je v správnom mysle-
ní.“ Kde je ná& stredobod záujmu, priatelia? Je v na&om správaní? Nie. Je v tom, $o sa deje hore 
medzi prav#m a !av#m uchom. „,Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.‘ Sila sebaovláda-
nia sa posil*uje cvi!ením. To, !o sa spo!iatku javí ako "a%ké, sa neustálym opakovaním zjednodu$í, 
a% k#m sa správne my$lienky a !iny nestanú návykom.“

Teraz vám polo(ím inú otázku: *o je cie!om ovládania na&ej mysle? *o by sme mali dr(a' 
neprestajne pred sebou? Prosím vás, nedávajte si iné meradlo ako to, $o máme v Biblii. P#tate 
sa ktoré? Nájdete ho v 2. Korin'anom 10,5. Niektor#ch mo(no vystra&í, niektor#ch mo(no roz-
$úli, no napriek tomu sa ho musíme dr(a'. Aká je teda norma? „...zajímame v plen ka%dú myse& 
do poslu$nosti Krista.“ Je to vysoká méta. Prosím, neuspokojte sa s ni(&ou. Je to Bo(ia norma. 
Máme teda privádza' ko!ko my&lienok? „...ka%dú myse& do poslu$nosti Krista.“ To je cie!. Budem 
k vám úprimn#. Ja sám som to e&te nedosiahol a ani nie som dokonal#, (Filip 3,12) no uis'ujem 
vás, (e sa (eniem za t#mto cie!om. (Filip 3,14) Nep#tam sa vás, $i ste dosiahli túto úrove". A ak 
niekto tvrdí, (e ju dosiahol, mal by som o"ho obavy. Prajem si v&ak, pre lásku Kristovu, aby ste 
sa usilovali dosiahnu' tento cie!. Privádzal Kristus ka(dú my&lienku do poslu&nosti svojmu Ot-
covi a Jeho zákonu? Samozrejme. Nikdy nezhre&il, ani v skrytosti svojej mysle. Ka(dú my&lienku 
privádzal do poslu&nosti svojmu Otcovi. A musím vám poveda', (e v Jeho milosti, pre lásku 
Kristovu a v moci Ducha Svätého, sa vy a ja mô(eme nau$i' priná&a' ka(dú my&lienku do po-
slu&nosti Krista. U( to, (e to naria)uje Boh, je samo osebe zárukou, (e v Jeho milosti to doká(e-
me. „Ka%d# Jeho príkaz dáva !loveku aj silu splni" ho.“ (COL 333.1, KP 263) Nemáme Boha, ktor# 
by nám nie$o prikázal urobi', a pritom by nebol v plnej pohotovosti nás k tomu aj uschopni'. 
To je na&a norma a ná& cie! – by' tak premenení obnovením na&ej mysle, (e v&etky my&lienky 
podrobíme Knie(a'u lásky a (ivota, spravodlivosti, pokoja, svätosti a dobroty. 

Ke) Peter povedal: „...opá$te si bedrá svojej mysle,“ (1 Pet 1,13) vlastne t#m povedal, (e máme 
ka(dú my&lienku venova' Je(i&ovi. On sa má sta' na&ou vzne&enou utkvelou my&lienkou. Av&ak 
to mô(eme za(i' len vtedy, ke) sa na&e úsilie spojí s bo(skou silou. Nestane sa to automaticky. 
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Je to duchovn# v#cvik. Vy(iada si to vytrvalú snahu, spojenú s bo(skou silou. A ako túto skú-
senos' dosiahneme, to si povieme v )al&ích kapitolách. Budeme systematicky, krok za krokom, 
&tudova' z Bo(ieho slova, ako mô(eme prís' do tohto cie!a. Pre lásku Kristovu sa  modlím, aby 
ste po tejto skúsenosti zatú(ili. Zdôraz"ujem, (e ju musíme ma', ak sa chceme sta' ú$inn#mi 
svedkami Krá!a a vhodn#mi ob$anmi Krá!ovstva. Moji drahí priatelia, ak sa chceme sta' ú$in-
n#mi rybármi !udí, musíme by' milujúci a milovania súci kres'ania. Musíme odrá(a' charakter 
Je(i&a Krista. Jedine vtedy prídu národy. Ako !ud sme povolaní, aby sme niesli evanjelium ka(-
dému národu, jazyku a !udu. (Zj 14,6) No presved$ivé hlásanie evanjelia sa nedeje ani tak moc 
ústami, ako vlastn#m (ivotom. Vo vlastn#ch (ivotoch musíme potvrdi' to, $o hlásame! Inak to 
nemá silu! „Keby som hovoril &udsk#mi jazyky aj anjelsk#mi, a keby som nemal lásky, bol by som 
cvend%iacim kovom alebo zvu!iacim zvonom.“ (1 Kor 13,1)

Ak ve$né evanjelium, ku ktorému bola táto cirkev povolaná, aby ho hlásala ka(dému ná-
rodu, jazyku a !udu, so zvlá&tnym posolstvom o dobe konca, ktoré je známe ako trojanjelské 
posolstvo... Ke) budeme s ve!kou silou hlása' toto posolstvo, budeme musie' ma' ve!kú slávu. 
Vari o tom nehovorí Zjavenie? Pozrime sa do Zjavenia 18,1: „Potom som videl iného anjela, zostu-
pujúceho z neba, ktor# mal ve&kú moc.“ Títo anjeli sú mimochodom poslovia. Boh si ich milostivo 
takto naz#va, ako symbol svojho !udu a zvesti, ktorú má hlása'. Pre$o má ale tento anjel ve!kú 
moc? Ver& )alej pokra$uje: „A zem bola osvietená od jeho slávy.“ *o dáva tomu posolstvu takú 
moc? Podobnos' charakteru zvestovate!ov s charakterom Je(i&a Krista. Práve toto mu dáva takú 
moc. Vidíte tú pravdu?

Nikdy nebudeme ma' silu na hlásanie trojanjelského posolstva, ak sa povahovo nebudeme 
podoba' Je(i&ovi Kristovi. Práve preto sme e&te stále tu. Nepochopte ma prosím zle. Hovorím 
ve!mi priamo o na&om stave, ale nechcem, aby si niekto myslel, (e túto cirkev nemilujem. Mi-
lujem ju cel#m srdcom. Narodil som sa v nej a bol som v nej vychovan#. Milujem túto cirkev 
a jej posolstvo. Cel# svoj (ivot som zasvätil slu(be obnovy, aby som pomohol tejto cirkvi povsta' 
a svieti', pomohol jej uvedomi' si svoje poslanie. No hoci ju milujem, som si tie( plne vedom# 
toho, (e postrádame slávy Bo(ej. Trpíme jej nedostatkom. (Rim 3,23) Nie sme vôbec pripravení 
na presved$ivé a mocné hlásanie posolstva. 

*o je evanjelium? „...je mocou Bo%ou na spasenie...“ (Rim 1,16) No ak vá& (ivot nedokazuje za-
chra"ujúcu a premie"ajúcu moc evanjelia, va&e ústa o tom nikoho nepresved$ia. Ak nezmenilo 
vá& (ivot, ak z vás neurobilo milujúcich a prí'a(liv#ch !udí, ako mô(ete $aka', (e vám iní uveria, 
(e to zmení ich (ivot? Na&e posolstvo nikdy nebude ma' moc, k#m na&e (ivoty nepotvrdia, (e 
sme tú moc aj sami zakúsili. <e nadprirodzená, premie"ajúca sila Ducha Svätého z nás urobila 
milujúcich a prí'a(liv#ch !udí, ktorí spolu vychádzajú, jedni druh#ch milujú a prestávajú bojo-
va', háda' sa, neustále h!ada' chyby a kritizova'. Musíme sa sta' tak#mito !u)mi! Musíme by' 
jedno v láske Kristovej, skôr ne( budeme schopní odovzda' toto posolstvo s mocou. 

A je obzvlá&' dôle(ité, aby sme zjavovali Kristov charakter vo svetle zvlá&tneho posolstva, 
ktoré máme hlása'. Ktoré posolstvo mám na mysli? Zjavenie 14,6-7: „A videl som iného anje-
la, letiaceho prostredkom neba, ktor# mal ve!né evanjelium, aby ho zvestoval t#m, ktorí b#vajú 
na zemi, a ka%dému národu i pokoleniu i jazyku i &udu a hovoril ve&k#m hlasom: Bojte sa Boha, 
a dajte mu slávu, lebo pri$la hodina jeho súdu, a kla*ajte sa tomu, ktor# u!inil nebo i zem i more 
i pramene vôd.“ „Vzdajte Mu slávu.“ *o to znamená da' Bohu slávu? Odporú$am vám, aby ste 
si na okraj svojej Biblie ved!a Zjavenia 14,7 úh!adne napísali 7BC 979. To znamená kniha Bible 
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Commentary, 7. zväzok, str. 979. Máme tu ve!mi presnú a zrozumite!nú definíciu toho, $o 
znamená da' Bohu slávu: „Da! Bohu slávu znamená ukáza! Jeho charakter vo svojom 
vlastnom a tak Ho da! pozna!. A ak"mko#vek spôsobom dávame pozna! Otca alebo 
Syna, oslavujeme Boha.“ Teda da' Bohu slávu znamená ukáza' Jeho charakter vo svojom 
vlastnom a dáva' Ho pozna' ak#mko!vek spôsobom. Povedzte mi, mô(eme úspe&ne napomína' 
!udí, aby dávali slávu Bohu, ak to sami nerobíme? V (iadnom prípade. Tak(e je nevyhnutné ma' 
charakter podobn# Kristovi, nielen preto, (e máme by' ú$inn#mi svedkami krá!a, ale aj preto, 
aby sme boli spôsobil#mi obyvate!mi Krá!ovstva. 

No tie( si prosím uvedomme, (e budovaním charakteru si ve$n# (ivot nezabezpe$ujeme. 
Budovanie charakteru je nevyhnutné, ak máme by' pripravení na (ivot v nebi, a ak sa máme 
z ve$ného (ivota aj te&i'. To je (ivotne dôle(it# rozdiel. Neopráv"uje nás to na vstup do neba, 
(e by sme si ho boli nejako zaslú(ili, ale nás to pripravuje na tamoj&í (ivot, a na rados' z neho. 
Podrobnej&ie si to preberieme v )al&ích kapitolách. 

Neodkladne trvám na tom, (e ak chceme by' spôsobil#mi obyvate!mi Krá!ovstva, priprave-
n#mi vstúpi' na to sväté miesto, musíme by' u( teraz, po$as doby milosti, z Bo(ej milosti a pre 
lásku Kristovu, svät#mi !u)mi. Lebo bez svätosti nikto nemô(e uvidie' Pána. (<id 12,14) Práve 
teraz, v dobe milosti, sa pripravujeme na (ivot v nebi. 

Biblick# komentár, 7. zväzok, strana 970: „Pe!a" %ivého Boha dostanú LEN tí, ktorí nesú podobu 
Kristovho charakteru.“ Teda ozna$ení a zape$atení musíme by' e&te pred vyslobodením. Ke) 
budeme ozna$ení, dostaneme Kristovo meno. A aké je to meno? „Hospodin, Hospodin, siln# Boh 
&útostiv# a milosrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o do milosti a pravdy...“ (2 Moj 34,6) Je to obnova 
Bo(ieho charakteru v nás. 

By' zape$atení znamená by' nato!ko pevn# v pravde, (e by sme pre lásku Je(i&ovu rad&ej 
zomreli ne( vedome prestúpili Bo(í zákon. (5T 53.2) Ke) dospejeme do tohto bodu, sme pri-
pravení k transportu – mô(eme by' vzatí do Krá!ovstva. No je to teraz, po$as doby milosti, ke) 
musíme získa' podpis Bo(ieho mena a by' zape$atení do podobnosti Bo(ieho charakteru.

Tu by som trochu zmenil analógiu: Sme pripravovaní sta' sa sú$as'ou toho (ivého chrámu, 
ktor# Duch Svät# bude ob#va' v plnosti v nebi, a( naveky. No ak chceme by' sú$as'ou toho 
(ivého chrámu, musíme sa u( teraz sta' (iv#mi kame"mi a u( teraz by' minichrámami, v kto-
r#ch preb#va Duch Svät#. 1. ep. Petra 2,5: „A vy sami sa ako %ivé kamene buduj(e)te, duchovn# 
dom, sväté k*azstvo, obetova" duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Je%i$a Krista.“ V&imnite si 
túto zvlá&tnu vec: Ke) sa staval predobrazn# chrám, kde sa sekali a obrusovali kamene? Pria-
mo na mieste? Nie, sekali a obrusovali ich v lome. Je to ve!mi dôle(ité. 1. Krá!ov 6,7: „A dom, 
ke' bol stavan#, stavan# bol z hotového kame*a, u% tak dopraveného z lomu, a tak ani kladiva 
ani sekery ani vôbec nijakého nástroja %elezného nebolo po!u" pri dome, ke' bol stavan#.“ O $om 
je to podobenstvo? Spirit of Prophecy, 3. zväzok, str. 40: „Kamene neboli pripravené na svoje 
miesto tesne predt#m, ako ich ulo%ili do múru svätyne. V$etka úprava, v$etka tá úprava a plá-
novanie sa urobilo predt#m, ako ich doniesli na miesto stavby. Rovnako tak v$etko to sekanie, 
upravovanie a brúsenie charakteru, sa musí urobi" po!as skú$obnej doby !loveka. Ke' Kristus 
opä" príde na zem, nebude pre!is"ova" a zu$&ach"ova" &udské charaktery, aby ich pripravil pre 
nebo. Vtedy len zmení ich pominute&né telá a sformuje ich do podoby Kristovho najslávnej$ieho 
tela. Jedine súmern#, dokonal# charakter bude v ten de* opráv*ova" &udí ku kone!nému dotyku 
nesmrte&nosti.“ 

Oliver

Oliver
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U Izaiá&a 60,7 nám Boh hovorí: „Oslávim dom svojej slávy.“ *o to znamená? Adeptmi na oslá-
venie sú tí a jedine tí, ktorí boli v moci Ducha Svätého zmenení od slávy k sláve a sami sa stali 
príbytkom Bo(ej slávy. Skrátka sme sa tu a teraz nau$ili odrá(a' Jeho charakter, a t#m sme sa 
pripravili ku kone$nému dotyku nesmrte!nosti, ktor# sa naz#va „oslávenie.“ No prosím vás, 
neklamte sami seba a nemyslite si, (e vá& charakter sa zmení razom, v okamihu. (1 Kor 15,51) 
Ak chcete, aby sa vá& charakter zmenil, kedy sa to musí sta'? Teraz, ale u( len ve!mi málo toho 
„teraz“ nám zostáva. 

Bratia a sestry, nesmieme stráca' $as. Nech nám Boh pomáha aby sme brali vá(ne spoluprá-
cu s premie"ajúcou silou Ducha Svätého, aby sme mohli by' zmenení od slávy k sláve a stali sa 
ú$inn#mi svedkami Krá!a a spôsobil#mi ob$anmi Jeho Krá!ovstva. 
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4. KAPITOLA

BOH NÁM UKÁZAL SVOJU SLÁVU
(5 Moj 5,24)

Dospeli sme u( k pochopeniu niektor#ch ve!mi dôle(it#ch vecí. Vysvetlili sme si, $o je to sláva, 
a tie( sme si uviedli definíciu charakteru. Rád by som sa ale vrátil k tej my&lienke, pre$o si $asto-
krát myslíme, (e sme niek#m, k#m v skuto$nosti nie sme. 

Rád by som to aplikoval na sobotu. Neurazte sa, dám vám kontrolnú otázku. Dobre sa nad 
"ou zamyslite. Pre$o chodíte v sobotu do zboru? Lebo sa to od vás o$akáva? Lebo v sobotu sa 
patrí prís' do zboru? Je to pre vás povinnos'? Musím vám tu poveda', (e ak je pre vás dodr-
(iavanie soboty povinnos'ou, tak ju ani nesvätíte. Pravé dodr(iavanie soboty je rados'ou pre 
t#ch, $o milujú Pána soboty. Pre$ítajte si Izaiá&a 58. kapitolu. Ak chodíte do zboru z nejakého 
iného dôvodu ne( preto, (e milujete Pána „cel#m svojím srdcom, celou svojou du$ou a celou svojou 
mys&ou,“ (Mat 22,37) berte na vedomie, (e sobotu nedodr(iavate. A nezále(í na tom, aké tech-
nicky bezchybné je va&e správanie, nezále(í na tom $i si doká(ete odoprie' akéko!vek lukratívne 
zamestnanie a nerobi' v tento de" v&etky mo(né nevhodné veci – ak nemáte radi Pána soboty, 
sobotu nesvätíte. 

Je najvy&&í $as, aby sme si to, ako Bo(í !ud, uvedomili. Hovorím k vám tak otvorene, preto(e 
vás mám rád. Chcem, aby sa odhalilo v&etko pokrytectvo, aby sme ho, ak v nejakom (ijeme, 
mohli napravi', k#m je e&te $as s t#m nie$o urobi'. Ve!mi ma znepokojuje, (e bude ve!mi ve!a 
svedomit#ch adventistov siedmeho d"a, ktorí objavia svoje pokrytectvo, a( ke) bude príli& 
neskoro. A budú si musie' vypo$u' osudn# verdikt: „Nikdy som vás neznal. Odí'te odo m*a, 
páchatelia neprávosti!“ (Mat 7,23) Niektorí !udia by mohli namieta': „*o(e? Po$kaj, to ur$ite 
nehovorí& o mne. Nev&imol si si, (e svätím sobotu u( dlhé roky? A chodieval som aj do sobotnej 
&koly. Vari za to nedostanem (iadne body navy&e?“ Takí !udia nikdy nemali Kristovu myse!, ani 
Jeho srdce. Robili správne veci, ale z nesprávnych dôvodov a berte na vedomie, (e pod!a Bo(ieho 
hodnotenia je to zlo$in. Mnohí budú ve!mi &okovaní a sklamaní, lebo to zistia a( príli& neskoro. 
Prosím, odha!te to teraz, pokia! je e&te $as. Nezabúdajte, (e teraz (ijeme v tom skuto$nom – 
doslovnom Dni zmierenia. Preto „nech je také zm#$&anie vo vás, aké bolo aj v Kristu Je%i$ovi.“ 
(Filip 2,5)

Polo(me si tieto otázky: „Hoci viem pekne hovori', doká(em pod!a toho aj chodi'? Prem#&-
!am tak ako by som prem#&!a' mal? Zla)ujem v súkromí svojej mysle svoje my&lienky a pocity 
s duchom zákona, ktor# je láska?“ Ak takto prem#&!ate, budete hovori' to, $o hovori' máte 
a budete chodi' tak, ako chodi' máte. S t#m rozdielom, (e to zrazu bude prirodzené, nie falo&né. 

Oliver
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Stanete sa prí'a(liv#mi. Úprimne, kto z vás rád trávi $as pri obielen#ch hrobkách? Pá$i sa vám 
(i' ved!a vybielenej hrobky? Pochybujem, (e by sa to niekomu pá$ilo. Sú to !udia, s ktor#mi sa 
(ije biedne. Sú tvrdí, rovnako ako hroby sú tvrdé. Sú studení a majú ostré rohy. A ak sa k nim 
priblí(ite, tak trochu páchnu. A to nevravím o ch#bajúcom dezodorante. Hovorím o m=tvom, 
starom $loveku pod vybielenou hrobkou – tak#to pach ob$as prerá(a. Tí !udia páchnu sebec-
tvom. Potom niet divu, (e na&a snaha získava' du&e nefunguje tak, ako by sme chceli.

Ke) sa sna(íme získa' du&e z akéhoko!vek iného dôvodu ne( z lásky k najvy&&iemu Bohu 
a z obetavej lásky k druh#m, nemô(eme pozitívne vpl#va' na stratené du&e a pri'ahova' ich. 
Nedá sa to. Musíme by' ako Kristus. Ako teda nadobudneme charakter ak# má Kristus? 

Pozeraním na slávu Hospodina. 2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhlia-
dajúc sa v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha 
Pánovho.“ 

Iba Duch Svät# nás mô(e zmeni'. Sami sa nikdy nezmeníme. No v tomto procese musíme 
SPOLUPRACOVA? s Duchom Svät#m. P#tate sa ako? Tak, (e sa budeme pozera' na slávu Pánovu. 
Meníme sa predsa na to, na $o sa pozeráme. Ak sa teda pozeráme na slávu Pánovu, sme premie-
"aní od slávy k sláve a $oraz viac sa podobáme Tomu, na koho sa pozeráme.

Privádza nás to k jednej ve!mi dôle(itej otázke: Ako a kde nám Boh odhalil svoju slávu? 
Odpove) je ve!mi dôle(itá, lebo iba h!adením na túto slávu mô(eme by' skuto$ne zmenení. 
Prejdeme si spolu sedem miest, kde nám Boh zjavuje svoju slávu. 

Za$nime hne) prv#m miestom. *o – alebo skôr kto – vás napadne ako prv#, ke) hovoríme 
o zjavení Bo(ej slávy? Je+i, Kristus. Ako Ho naz#va Písmo? $idom 1,3: „...odbleskom Jeho slávy.“ 
Je(i& je teda odbleskom, alebo odrazom. Znamená to, (e nie je len slab#m odrazom, ale ni$ím 
neumen&enou (iarou slávy Jeho Otca. A sláva je charakter. Pavol nám tu teda hovorí, (e Kristus 
je t#m najdokonalej&ím zjavením Bo(ieho charakteru. 

'o je ako druhé v zozname? Táto $as' sa $asto prehliada. Boh nám svoju slávu zjavil aj vo 
svojom zákone. Rozoberme si to. 

U( sme poukázali na rozhovor medzi Moj(i&om a Bohom na Sinaji. Príbeh je zaznamenan# 
v 2. Moj(i&ovej 33,18. Moj(i& tu predná&a tú najpozoruhodnej&iu (iados'. „Uká% mi, prosím, svo-
ju slávu!“ Moj(i& si vyslovene (iadal vidie' Bo(iu slávu. Boh mu povedal, (e nechá v&etku svoju 
dobrotu prejs' pred ním a bude vz#va' svoje meno. No v&imnite si, $o mu e&te ká(e urobi'. Je 
to ve!mi dôle(ité. 2. Moj(i&ova 34,1: „A Hospodin riekol Moj%i$ovi: Ute$ si dvoje dosiek z kame*a, 
také, aké boli tamtie prvé...“ *o sa stalo s t#mi prv#mi doskami? Hodil ich o zem, ke) videl synov 
Izraela, ako tancujú okolo zlatého te!a'a a rozbil ich. (2 Moj 32,19) „Ute$ si dvoje dosiek z kame*a, 
také, aké boli tamtie prvé, a ja napí$em na dosky slová, ktoré boli na t#ch prv#ch doskách, ktoré si 
rozbil.“ Je to ve!mi zaujímavé. Ke) Moj(i& hovorí: „Uká% mi, prosím, svoju slávu,“ Boh mu odpo-
vedá: „Nu(, u( som to raz urobil... A ty si to rozbil. Vie& $o, prines )al&ie dve tabule a napí&em 
e&te raz Môj charakter, Moju slávu.“ Z toho nám vypl#va, (e zákon je prepis Bo(ieho charakteru, 
a t#m je Jeho sláva.

*o je to prepis? Je to písomná verzia nie$oho. Boh nám v desiatich prikázaniach definoval 
svoj charakter, svoju slávu. Podlo(me si to ale Písmom. Ke) si otvoríme 5. knihu Moj(i&ovu 
5. kapitolu, nájdeme druhé podanie desiatich prikázaní. Pozrime sa na to, $o povedal Moj(i& 
hne) po tom, ako im ich oznámil. 22. ver&: „Tie slová hovoril Hospodin v$etkému vá$mu zhroma%-
deniu na vrchu sprostred oh*a, oblaku a mrákavy ve&k#m hlasom a nepridal k tomu. A napísal 
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ich na dve kamenné dosky a dal ich mne.“ Ako odpovedal Izrael? 24. ver&: „H&a, Hospodin, ná$ 
Boh, nám ukázal svoju slávu...“ Za pou(itia ná&ho v#kladového k!ú$a vieme, (e sláva je charakter. 
Izrael ho rozpoznáva v zjavení Bo(ieho zákona. Mali pravdu, ke) to takto chápali? Pozrime 
sa na 28. ver&: „A Hospodin usly$al hlas va$ich slov, ke' ste mi to hovorili, a Hospodin mi riekol: 
Po!ul som hlas slov tohto &udu, ktoré ti hovorili. Dobre hovorili v$etko, !o hovorili.“ In#mi slovami, 
Boh im tu hovorí: „Áno, máte pravdu, ukázal som vám svoju slávu.“ Bo(ia sláva je teda zjavená 
v Jeho zákone. 

Písmom sme si to podlo(ili a teraz si to potvr)me aj zo spisov Ducha Prorockého. Review 
and Herald, 4. február 1890: „Zákon vyhlásen# na Sinaji je prepisom Bo%ieho charakteru.“ Ama-
zing Grace, str. 80: „Sláva Kristova je zjavená v zákone, ktor# je prepisom Jeho charakteru...“ Na-
u$me sa teda pozera' na slávu Bo(iu zjavenú v Jeho zákone. Tak mô(eme lep&ie porozumie', $o 
Dávid myslel, ke) povedal: „Ako ve&mi milujem tvoj zákon! Ka%dého d*a je on mojím prem#$&a-
ním.“ ($ 119,97) 

Viete, kedysi som nad t#m prem#&!al, a divil som sa: Dávid, $o je také prí'a(livé na Bo(om 
zákone? (Bolo to e&te pred mojím obrátením.) A  musím poveda', (e najlep&ie si vyskú&ate, $i 
ste skuto$ne obrátení, ke) sa $estne sami seba sp#tate: „Ak# mám postoj k Bo(iemu zákonu?“ 
Biblia nám jasne hovorí: „...myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zá-
konu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ (Rim 8,7) Telesn# $lovek nedoká(e naozaj milova' 
Bo(í zákon. Ani ja som ho nemohol milova', k#m som Mu nedovolil, aby mi dal nové srdce, 
ktoré má ten zákon v sebe napísan#. A( potom som si uvedomil, ako sa môj postoj k zákonu 
radikálne zmenil. Zvykol som si klás' otázky typu: „Dávid, pre$o si tak# za!úben# do Bo(ieho 
zákona? Ako mô(e& nad ním prem#&!a' d"om i nocou? Pre m"a nie je tak# atraktívny, je to iba 
zoznam zákazov. Stále ma obmedzuje, zakazuje mi robi' to, $o by som naozaj chcel robi', a (iada 
odo m"a, aby som robil veci, ktoré robi' nechcem. Je to trápenie.“ Tak#to je postoj telesného 
$loveka k zákonu. Niet nepríjemnej&ej skúsenosti pre $loveka, ako snaha ponecha' si telesné 
srdce v duchovnej zvieracej kazajke. Zákon je pre vás zvieracou kazajkou, ak nie ste obrátení. 
Vá& postoj k zákonu je negatívny, ale vy budete &krípa' zubami a núti' sa ho plni', preto(e je to 
va&a povinnos'. Vy ho proste musíte zachováva', aby ste boli dos' dobrí pre nebo. Alebo aby 
ste si udr(ali dobrú poves' a aby vás iní re&pektovali. Nie priatelia, toto vôbec nie je poslu&nos'. 

Lebo „plnos"ou zákona je láska.“ (Rim 13,10) Pokia! nedodr(iavate zákon motivovaní láskou, 
tak ho nedodr(iavate vôbec. Aby ste dodr(iavali prvé &tyri prikázania, musíte milova' Boha 
nadov&etko. Aby ste dodr(iavali posledn#ch &es', musíte milova' druh#ch, ako sami seba – ne-
sebecky. Ak toto nie je va&ou motiváciou, tak zákon vôbec nedodr(iavate, nehovoriac o tom, (e 
takáto poslu&nos' vám nepriná&a (iadnu rados'.

Ke) niekoho milujeme, nerobíme to, $o od nás ten druh# (iada, lebo musíme. Robíme to, 
preto(e ho chceme z lásky pote&i'. Dúfam, (e práve preto uctievate Boha v siedmy de". 

Dozvedeli sme sa, (e zákon je prepisom Bo(ieho charakteru. Nu(, $o je Bo(í charakter jed-
n#m slovom? „Boh je láska.“ (1 Ján 4,8) *o je potom zákon jedn#m slovom? Tie( láska.

Lebo je to prepis charakteru Boha, ktor# je láska. A potom je logické, (e „plnos"ou zákona 
je láska.“ V#zva nadov&etko milova' Boha a nesebecky milova' !udí, to v&etko zah="a Je(i& v ev. 
Matú&a v 22. kapitole: „A Je%i$ mu riekol: Milova" bude$ Pána, svojho Boha, cel#m svojím srd-
com, celou svojou du$ou a celou svojou mys&ou! To je to ve&ké a prvé prikázanie. A druhé, tomu 
podobné je: Milova" bude$ svojho blí%neho ako samého seba! Na t#chto dvoch prikázaniach visí cel# 
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zákon i proroci.“ Vidíte, zákon lásku definuje ako vz'ah. Prvé &tyri prikázania hovoria o tom, ako 
láskou vyjadrujeme vz'ah k Bohu. Posledn#ch &es' nám hovorí, ako láskou vyjadrujeme vz'ah 
k blí(nym, teda jeden k druhému. 

Zamyslite sa nad t#mto: Ak postavíte hranol na svetlo, $o sa stane? Uvidíme prekrásnu pa-
letu dúhov#ch farieb, z ktor#ch sa svetlo skladá. Ak vezmete lásku a zasvietite "ou cez tieto 
kamenné dosky, vyjde z nich paleta desiatich prikázaní, z ktor#ch sa láska skladá. Zákon jedno-
ducho definuje lásku, v zmysle vz'ahov... 

Boh nám lásku definuje nielen zápisom na kamenné dosky, On nám ju modeluje a  pri-
podob"uje vo svojom Synovi, ktor# je zosobnením zákona. Ak teda naozaj chcete vidie', ako 
vyzerá zákon lásky, &tudujte (ivot Je(i&a Krista. To je láska. To je poslu&nos' zákonu. Presne tak 
to vyzerá. Bratia a sestry, ak budeme dodr(iava' zákon, ná& (ivot sa bude podoba' (ivotu Je(i&a. 
Proti tomu nemô(ete argumentova'. Av&ak dôvodom, pre$o sa na&e (ivoty nepodobajú Kris-
tovmu tak, ako by sa mali je ten, (e sme sa nenau$ili dodr(iava' zákon zo správnych dôvodov. 
Nehovorím o sebeck#ch pohnútkach – v tom sme skuto$ne dobrí. No nech nám Boh pomáha, 
aby sme sa nau$ili robi' správne veci zo správnych dôvodov. Potom budeme Kristovi povahovo 
podobní; bude v nás sladkos', podmanivos' a prí'a(livos', ktorá !udí povedie k Je(i&ovi. Inak 
to nejde.

Ke) pri&iel Je(i&, ako anjeli oznámili Jeho príchod na betlehemsk#ch pahorkoch? Aké boli 
slová tej nádhernej piesne, ktorú spievali? Pozrime sa do Luká&a 2,14: „Sláva na v#sostiach Bohu 
a na zemi pokoj, v &u'och za&úbenie!“ Presne toto pri&iel Je(i& urobi'. Je zosobnením, naplnením 
zákona. „Sláva na v#sostiach Bohu“ – to sú prvé &tyri prikázania. „...a na zemi pokoj, v &u'och 
za&úbenie!“ – to je posledn#ch &es'. Chápete ako Je(i& zosob"uje zákon? Preto mnou v(dy trhne, 
ke) po$ujem od niektor#ch na&ich priate!ov evanjelikov: „Nedávaj mi zákon, daj mi Je%i$a.“ – 
akoby bol Je(i& ni(&ou, !ah&ou úrov"ou, ktorú treba splni'. Prepá$te, ak si myslíte, (e zákon 
je vysoká úrove", pozrite sa na Je(i&ov (ivot! Pozrite sa na tú nekone$nú, sebaobetavú lásku, 
ktorú nám prejavil. On je jasn#m zosobnením zákona. Ak naozaj chcete vysokú latku, pozrite 
sa na Je(i&a. A pozeraním budete premie"aní. 

Great Controversy, str. 467: „Bo%í zákon je vo svojej podstate nezmenite&n#.“ Rovnako Boh je 
„ten ist# v!era i dnes i naveky.“ (<id 13,8) A ke)(e zákon je prepisom Jeho charakteru, je pravdou, 
(e je nezmenite!n#. Zah="a to aj &tvrté prikázanie? Bu)te si istí, (e áno, milí bratia protestanti. 
Nemô(ete zmeni' desa' prikázaní, rovnako ako nemô(ete zmeni' Bo(í charakter. „Bo%í zákon je vo 
svojej podstate nezmenite&n#. Je zjavením vôle a charakteru svojho Autora. Boh je láska a Jeho zákon je 
láska. Dve ve&ké zásady zákona sú: láska k Bohu a láska k )loveku. ,Plnos"ou zákona je láska.‘ (Rim 
13,10) Bo%í charakter je spravodlivos" a pravda, !o je tie% podstata Bo%ieho zákona. ,almista napísal: 
,Tvoj zákon je pravda.‘ ,V$etky tvoje prikázania sú spravodlivé.‘ (, 119,142.172) A apo$tol Pavol vyhlásil: 
,Tak teda je zákon svät#, i prikázanie je sväté i spravodlivé i dobré.‘ (Rim 7,12) Zákon, ktor# je v#razom 
Bo%ieho myslenia a Bo%ej vôle, musí by" práve tak# trval# ako Zákonodarca.“

Bratia a sestry, tú(im po tom, aby sme do&li k oceneniu zjavenia Bo(ej slávy v zákone. Aby 
sme mohli s Dávidom a Kristom poveda': „Ako ve&mi milujem tvoj zákon!“ (< 119,97) Trvám 
na tom, (e nie je mo(né takto pristupova' k zákonu, pokia! nemáme nové srdce. Ale ke) dosta-
neme nové srdce, zistíme, (e v)aka evanjeliu je zákon krá!ovsk#m zákonom slobody. (Jak 2,12) 

Trochu vám to priblí(im. Pozrime sa do 2. Moj(i&ovej 20. kapitoly. Máme tu &tandardné 
vydanie desiatich prikázaní, ktoré ve!mi dôverne poznáme. Ke) sa niekoho sp#tate, ktor#m 
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ver&om sa za$ína desatoro, oby$ajne dostanete odpove), (e tretím. Dali by ste sa t#m nachyta' 
aj vy? V&imnite si, (e ke) idete do kres'anského kníhkupectva a kúpite si plagát s desiatimi pri-
kázaniami, $ím sa v(dy za$ínajú? „Nebude$ ma" in#ch bohov predo mnou.“ – teda tretím ver&om. 
Je to naozaj tragické. Pre$o to tvrdím? Pozrite sa, (e Boh za$ína hovori' u( v druhom ver&i, a to, 
$o nám tu hovorí je nevyhnutne dôle(ité. Pod!a (idovského delenia desatora prvé prikázanie 
za$ína u( v 2. ver&i. Tento ver& obsahuje evanjelium a práve na základe tohto pozoruhodného 
prehlásenia, mô(eme dodr(iava' v&etko ostatné, $o za t#m nasleduje. 2. Moj(i&ova 20,2: „Ja som 
Hospodin, tvoj Boh, ktor# som "a vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.“ Je(i& nám tu vlastne 
hovorí: „Ja som tvoj Spasite!. Ja som vás vyviedol z vá&ho prirodzeného otroctva hriechu, ego-
izmu a Satana.“ Presne toto symbolizuje otroctvo v Egypte. „Oslobodil som vás. Vyviedol som 
vás, ste Mojimi de'mi.“ Preto to naz#vame krá!ovsk#m zákonom slobody, (Jak 2,12) lebo sme 
oslobodení z ná&ho vrodeného otroctva hriechu, egoizmu a Satana, prostredníctvom Je(i&ovej 
krvi. Za t#mto úvodom nasleduje vyhlásenie o oslobodení.

Nezm#&!ajme o Bo(om zákone negatívne. Zvy$ajne to robíme, v&ak? Priznajme si to. Hlavne 
ke) vám hlavou hm#ria my&lienky typu: „Nesmie& toto... Nesmie& tamto. Nesmie& ...“ Len(e 
v hebrej$ine tu máme jednoduch# budúci $as: Nebudete! „Áno, robili ste to v Egypte, ke) 
ste boli otroci, ale Ja som vás vyviedol z Egypta. Ste vo!ní! U( nikdy nebudete robi' tieto veci. 
V Egypte ste sa zvykli kla"a' in#m bohom a slú(i' im, ale to je minulos'. Vyviedol som

vás z Egypta; u( nikdy viac to nebudete robi'. V Egypte vás nútili pracova' v sobotu, ale to sa 
u( pominulo. Pamätajte na "u, svä'te ju! V Egypte ste zabíjali, klamali, kradli a (iadostili. Ale to je 
v&etko minulos', nikdy viac to nebudete robi'. Ja som vás vyslobodil!“ Ó, bratia a sestry, tak#to zá-
kon potom musíte milova'. Tak(e tento úvod od zákona neodde!ujte. A v(dy, ke) uvidíte podobn# 
plagát, zv#raz"ova$om dopí&te prv# ver&. Dajte !u)om &ancu pochopi' základ, na ktorom mô(u 
dodr(iava' prikázania. Nemô(ete ich dodr(iava', ak ste neboli oslobodení. (Jak 2,8;1,25)

Priatelia, je také dôle(ité, aby tento svet rozpoznal prekrásnu, pozitívnu podstatu zákona 
a videl opis Bo(ieho charakteru, ke) prichádza do spásneho vz'ahu so Zákonodarcom. Zákon 
nás nielen(e oslobodzuje od sebectva, no uschop"uje nás tie( milova'. Preto najlep&ie a najpre-
sved$ivej&ie pomô(eme !u)om, aby si to uvedomili, ke) budeme (i' tento (ivot v slobode, bez 
otroctva hriechu, a ke) ich budeme milova'. A ke) !udia uvidia túto slobodu od otrockého 
sebectva, tú Kristovu lásku, ktorá prúdi cez nás, dôjdu k presved$eniu, (e v Bo(om zákone je 
nie$o prekrásne, pozitívne a (iaduce. Sami budú chcie' prís' pod Jeho právomoc, lebo budú 
tú(i' po tej radosti, po tom zdraví a &'astí, ktoré z nás budú (iari'. Ná& (ivot by mal nezvratne 
dokazova', (e je dobré riadi' sa Bo(ím zákonom a by' pod panstvom Knie(a'a lásky. Priná&a 
to zdravie, rados', celistvos' a súlad. Priná&a to mier a jednotu. Toto v&etko priná&a poslu&nos' 
Bo(iemu zákonu, ak je zmocnená Duchom a motivovaná láskou. 

Duch prorock# v Review and Herald, 9. marec 1897 pí&e: „Keby svet poznal princípy zákonov 
Bo%ej vlády, keby &udia dodr%iavali Jeho prikázania, rozoznali by charakter Boha v zákone a u% by 
viac neboli v nepriate&stve s Bohom. No odch#lením sa od Bo%ieho zákona nemajú &udia ako rozpo-
zna" Bo%í charakter a vlastnosti satanovho charakteru sú prechovávané a pestované.“

Chápete u(, pre$o sa satan neustále sna(í podporova' a propagova' negatívny postoj k Bo-
(iemu zákonu? Vidíte, pre$o prichádza s falo&n#m evanjeliom a hovorí, (e Je(i& odstránil zákon? 
Podporuje postoj: nedávajte mi zákon, dajte mi Je(i&a. On ve!mi dobre vie, (e Bo(ia sláva sa 
zjavuje v Jeho zákone, a zo v&etk#ch síl sa sna(í toto zjavenie Bo(ej slávy zatemni'. 
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No uvedomi' si, (e zákon je vlastne prepisom Bo(ieho charakteru mô(eme len vtedy, ke) 
pochopíme a oceníme jeho duchovnú podstatu. *o myslím tou duchovnou podstatou? Mys-
lím t#m to, (e zákon sa vz'ahuje na viac, ne( len na na&e vonkaj&ie správanie. On má vládu 
a súdnu právomoc nad t#m, $o prebieha medzi prav#m a !av#m uchom. 

Práve o toto sa Je(i& neustále pokú&al, ke) kázal pokrytcom. Pamätáte sa na Kázanie z vrchu 
blahoslavenstiev? Vy vravíte: Ak zabijete, ste vinní. Ja vám hovorím, (e ak ste nahnevaní, ste vin-
ní. *o tu vlastne Je(i& urobil? Preh;bil zákon a pomohol nám pochopi', (e má súdnu právomoc 
nielen nad na&ím správaním, ale aj nad emóciami. Cel# zákon mô(ete poru&i' na úrovni svojich 
pocitov. „Ka%d#, kto nenávidí svojho brata, je vrahom...“ (1 Ján 3,15) Hovorí nám to samotná Bib-
lia. Zákon je duchovn#. A Je(i& pokra$uje a hovorí: „Po!uli ste, %e bolo povedané star#m: Nescudzo-
lo%í$. Ale ja vám hovorím, %e ka%d#, kto by pozrel na %enu s my$lienkou po%iada" ju, u% aj scudzolo%il 
s *ou vo svojom srdci.“ – alebo v#sti(nej&ie povedané, vo svojej mysli. (Mat 5,28) Medzi prav#m 
a !av#m uchom, v súkromí svojej fantázie mô(ete poru&i' zákon, ktor# hovorí: „Nezosmilní$!“ 
(2 Moj 20,14) Pre$o? Preto(e zákon je duchovn#. Má súdnu právomoc nielen nad na&ím sprá-
vaním, hoci sa o správaní vyjadruje, ale ke) ho budeme „posudzova' duchovne,“ uvidíme hlb-
&ie súvislosti. V)aka duchovnému posudzovaniu sa zákon stáva prepisom Bo(ieho charakteru, 
a ke) pochopíme duchovnú podstatu zákona, prijmeme tento prepis Bo(ieho charakteru ako 
predlohu pre rozvoj ná&ho vlastného charakteru. A pamätajte (e: „Budovanie charakteru je tou 
najdôle%itej$ou prácou, aká bola kedy &u'om zverená...“ (Education, str. 225) 

Rovnako ako ke) idete nie$o stava', potrebujete najprv plán. Musíte ma' predlohu. Pán 
nám presne tak#to plán poskytol. Zákon sa touto predlohou stáva vtedy, ke) vládne, má súdnu 
právomoc a priamy vplyv na na&e my&lienky a pocity. Preto Dávid hovorí: „Ako ve&mi milujem 
tvoj zákon! Ka%dého d*a je on mojím prem#$&aním.“ ($ 119,97) Jasne vidíme, (e Dávid túto 
predlohu &tudoval. Prial si ma' Bo(í charakter. Prial si, aby v "om bol obnoven#. Chcel by' 
premenen# obnovou svojej mysle, (Rim 12,2) a preto sa sna(í preprogramova' svoju myse! 
pomocou duchovne pochopeného Bo(ieho zákona. A tak by sme to mali robi' aj my. 

 Boh nám nedal len predlohu, dal nám aj Model. Ka(d# dobr# stavbár predsa chce 
ma' nielen plán, ale aj trojrozmern# model, ako bude budova vyzera' po dokon$ení. Kto je 
t#m Modelom? Je(i& Kristus. On je zákon v 3D priestore. On je (iv#m zákonom v !udskom 
tele. Tak sa dvojrozmern# plán zrazu stáva trojrozmern#m v (ivote Je(i&a. A $o sa stane, ke) 
budeme h!adie' na predlohu a na model? Budeme menení na podobu toho, na $o h!adíme. 
V Kristovom mene vás vyz#vam: h!a)te na predlohu, h!a)te na Model.

Po)me na tretí bod. Kde je e&te zjavená Bo(ia sláva? Vo svätyni a v jej slu+bách. 2. Moj-
(i&ova 40,34: „A oblak zakryl stan zhroma%denia, a sláva Hospodinova naplnila príbytok...“ V(dy 
som to chápal tak, (e tam bolo iba skuto$ne (iarivé svetlo. Verím, (e mnohí si to predstavo-
vali podobne. *o ale znamená slovo „sláva?“ Charakter. *o nám teda vraví tento ver&? Vraví, 
(e v&etko vo svätyni, jej nábytok, jej slu(by, ka(d# detail Boh „u&il na mieru,“ aby zjavil svoj 
charakter. A $o nám sväty"a nevyvrátite!ne dokazuje? <e Hospodin je „...siln# Boh &útostiv# 
a milosrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o do milosti a pravdy, ktor# zachováva milos" tisícim a od-
pú$"a neprávos", prestúpenie a hriech, ktor# v$ak nijak#m $inom nenechá bez trestu vinného...“ 
(2 Moj 34,6-7) Bo(ia spravodlivos', rovnako ako aj Jeho milosrdenstvo sú zjavené vo svätyni. 
Boh nezmetie hriech len tak pod koberec. Odpú&'a hriechy t#m, (e vinu presúva na hlavu ne-
vinného Baránka. Preto mô(e by' zárove" spravodliv#m i ospravedlni' t#ch, ktorí prichádzajú 
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a prijímajú Je(i&a – „Baránka, zabitého od zalo%enia sveta.“ (Zj 13,8) Vo svätyni a jej slu(bách sa 
zjavuje cel# Bo(í charakter. 

Biblia nám to v $alme 26,8 nádherne potvrdzuje: „Hospodine, milujem obydlie tvojho domu 
a miesto príbytku tvojej slávy.“ Ak teda chcete by' zmenení od slávy k sláve, nau$te sa pozera' 
na Bo(iu slávu vo svätyni a v jej slu(bách. Je to prekrásne zjavenie Bo(ieho charakteru. $alm 
63,3: „Tak budem h&adie" na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.“ 

"tvrt/m miestom v zozname je Písmo – Star/ i Nov/ Zákon v celom obsahu. Biblia 
je v prvom rade popis Je(i&a Krista. On sám o Písme hovorí: „Ony sú to, ktoré sved!ia o mne.“ 
(Ján 5,39) Ak sa máme pozera' na slávu Kristovu, musíme sa nau$i' pozera' do Písma. Ke) Je(i& 
povedal, (e Písmo sved$í o @om, hovoril o Starom zákone. To bolo v&etko $o bolo v tej dobe 
napísané. Zvy$ajne si myslíme, (e iba v Novom zákone uvidíme zjavenie Kristovej slávy. Vedzte, 
(e to tak nie je: zjavuje ju celá Biblia.

A priatelia, hoci máme h!adie' na slávu v Písme, musíme si uvedomi', (e ani vy, ani ja ju 
nemô(eme zahliadnu' prirodzen#m zrakom. Duchovné veci „sa majú duchovne posudzova".“ 
(1 Kor 2,13-14) Preto potrebujeme ma' o$i pomazané koll#riom. (Zj 3,18) Kedyko!vek, ke) sa 
chystáte h!adie' na slávu zjavenú v Písme, zastavte sa a modlite sa Moj(i&ovu modlitbu: „Uká% 
mi, prosím, svoju slávu!“ (2 Moj 33,18) Proste Pána: „Nadprirodzene ma prosím uschopni, aby 
som h!adel na Tvoju slávu, a nech som v tom vzhliadaní menen#.“ 

Piate miesto, kde nám Boh zjavuje svoju slávu sú dejiny a prozrete*nos-. Celé Písmo 
je záznamom Bo(ieho kontaktu s !udstvom, po$as krízy hriechu. Vo v&etkom $o Boh hovorí 
a robí, oh!adne krízy hriechu, sa zjavuje Jeho charakter a sláva. Mimochodom, slovko „history,“ 
(z angl. história) v skuto$nosti znamená „His – story,“ teda v preklade „Jeho príbeh.“ Pri $ítaní 
dejín v Biblii vidíme slávu a zjavenie Bo(ieho charakteru. No chcem, aby ste si v&imli jedno: Boh 
je e&te stále spojen# s hrie&nym !udstvom. V Jeho vz'ahu k padlému, rebelujúcemu !udstvu 
vidíme stále, dokonca aj po ukon$ení biblick#ch dejín, zjaven# Jeho charakter. Vyz#vam vás, aby 
ste si pre$ítali biblické dejiny a duchovn#m posudzovaním h!adali dôkazy o Bo(om charaktere, 
zjavené v Jeho vz'ahu k !udstvu. Zárove" vás ale prosím, uvedomte si, (e Jeho sláva sa zjavuje 
ka(d# de" v tom, ako ku vám prehovára Bo(ia prozrete!nos'. Vo svojej osobnej skúsenosti máte 
mo(nos' vidie', (e Hospodin je „siln# Boh &útostiv# a milosrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o 
do milosti a pravdy...“ „...odpú$"a neprávos", prestúpenie a hriech.“ (2 Moj 34,6.7) Vidíte to de" 
$o de". Vyz#vam vás, aby ste si to uvedomovali, uva(ovali o tom a h!adeli na Jeho slávu, a ten 
poh!ad vás bude meni'.

Vrelo vám priatelia odporú$am, aby ste si zaznamenávali zásahy Bo(ej prozrete!nosti vo svo-
jom (ivote. Zalo(te si denník a zapisujte si ich. Nechcel Boh vari to isté od detí Izraela? Pre$ítajte 
si 5. Moj(i&ovu 8,2-18. Ke) pre nich Boh urobil nie$o mimoriadne, $asto im prikázal, aby posta-
vili pamätník. *o bolo zámerom? Poh!ad na" im mal v(dy pripomenú', ak# bol k nim Pán dobr# 
a milostiv#. A ke) v nasledujúcich generáciách prechádzali okolo ich vnuci, ktorí síce na vlastnej 
ko(i nepre(ili tú skúsenos', mohli si aspo" ten príbeh vypo$u' a ten poh!ad ich mohol meni'. 
V#znamne to odkr#vajú tieto citáty. Steps to Christ, str. 87: „Boh k nám prehovára skrze svoje 
skutky prozrete&nosti a skrze vplyv Jeho Ducha na srdce. V na$om prostredí, okolnostiach, v ka%do-
denn#ch zmenách mô%eme nájs" vzácne pou!enia, ak sú ich na$e srdcia schopné vníma".“ Musíte 
by' citliví a uvedomova' si tieto veci. $almista pri pozorovaní Bo+ej Prozrete*nosti hovorí: 
,...zem je plná milosti Hospodinovej.‘ (< 33,5) ,Kto je múdry, bude to ostríha", a takí porozumejú 



34

B,-./0123 450607836, 4. 70928.:0

rôznej milosti Hospodinovej.‘“ (< 107,43) Bratia a sestry, bu)te pozorní, bu)te múdri a v&ímajte si 
skutky Bo(ej prozrete!nosti vo va&ich (ivotoch. Zapisujte si ich. Ke) prídu zlé $asy, ni$ vás nepo-
vzbudí viac, ako pre$ítanie a pripomenutie si Bo(ej dobroty. Preto kázal Boh Izraelcom postavi' 
Eben-Ezer. 1. Samuelova 7,12: „Vtedy vzal Samuel jeden kame* a postavil ho medzi Micpou a medzi 
)enom a nazval jeho meno Ében-ézer [Kame* pomoci Bo%ej], lebo riekol: A% potia&to nám pomáhal 
Hospodin.“ Pí&te si vlastn# Eben-Ezer. Ke) si budete $íta' a pripomína' svoj zápis o tom, ako Bo(ia 
prozrete!nos' zasiahla vo vá& prospech, pri tom poh!ade sa budete meni'. 

No Boh nám svoju slávu zjavuje aj na inom mieste. Je to v prírode. Priatelia, uvedomte 
si, (e Boh nám odhalil svoj charakter vo veciach, ktoré stvoril. <almista hovorí v $alme 19,2: 
„Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.“ Nebesia rozprá-
vajú o Bo(ej sláve. Pou(ite v#kladov# k!ú$. Ke) narazíte na slovo „sláva,“ $o vám napadne? 
„Charakter.“ <almista tu vlastne pí&e, (e veci stvorené Bohom nám hovoria o charaktere 
Stvorite!a. 

Musíte uzna' neodvrátite!n# fakt, (e na&e umelecké v#tvory trvale prezrádzajú nie$o o na-
&ej povahe. Uvediem príklad: ma!by od Vincenta van Gogha. Nie som ich obdivovate!om, no 
pou(ijem ich ako ilustráciu. Poznáte tohto slávneho umelca a jeho obrazy? Jeho prvé ma!by sú 
impresionistické a sú aj najkraj&ie zo v&etk#ch jeho diel. Je ve!mi zaujímavé, (e ak jeho obrazy 
zoradíte chronologicky v poradí, ako ich nama!oval, sú stále tajuplnej&ie, bizarnej&ie a surrea-
listickej&ie. Tie posledné sú pod!a môjho názoru vyslovene &karedé. Vincent van Gogh skon$il 
svoj (ivot samovra(dou. Predt#m si odrezal ucho a poslal ho priate!ovi. Myslím, (e mal vá(ne 
du&evné problémy. Postupne zo&alel. No pozoruhodné je na tom to, (e jeho rastúce &ialenstvo 
mô(ete sledova' v jeho ma!bách. Vidíte, ako sa mu myse! skrúca a kriví, a niet divu, pre$o si 
napokon vzal (ivot. Jeho ma!by sú také nev!údne a depresívne, (e ma vôbec neprekvapuje, (e 
spáchal samovra(du. Sú rôzne dohady o tom, pre$o sa vlastne zabil. Jedn#m z najprijate!nej&ích 
je, (e mal návyk, tak ako umelci v t#ch $asoch, dr(a' maliarsky &tetec v ústach, aby udr(al vlh-
kos' farby. Ke) prechádzal z jednej farby na druhú, namiesto toho, aby &tetec polo(il a nechal 
ho vyschnú', rad&ej ho dr(al v ústach. Farby v t#ch $asoch obsahovali ve!ké mno(stvo olova. 
Je nanajv#& pravdepodobné, (e zo&alel z otravy olovom. No nech jeho &ialenstvo a samovra(du 
spôsobilo $oko!vek, dôle(ité je to, (e jeho v#tvarné dielo graficky portrétuje rozklad jeho osob-
nosti. Z jeho plátien prehovára jeho charakter.

Drahí priatelia, toto je napokon pravda aj o charaktere toho najvä$&ieho Umelca a Stvo-
rite!a. Jeho charakter je predveden# v Jeho tvorivom diele. To preto vidíme Bo(iu slávu vo 
veciach, ktoré stvoril. Rimanom 1,20: „Lebo jeho, len zmyslom du$e pochopite&né nevidite&nosti 
vidie" od stvorenia sveta po u!inen#ch veciach, toti% jeho ve!nú moc a jeho bo%stvo, aby boli bez 
v#hovorky.“ Pavol pí&e tieto slová vo fascinujúcom kontexte. Aj tí, $o nedostali zjavenie Bo(ieho 
charakteru, sú bez v#hovorky, lebo Boh sa im odhalil vo veciach, ktoré stvoril. Príroda nám ho-
vorí o charaktere Stvorite!a. (Education str.16) Pripú&'am, priatelia, (e toto zjavenie je skazené, 
zjazvené a po,kodené hriechom. Dokonalé bolo v rajskej záhrade, pred pádom $loveka. No 
satan uchvátil knie(atstvo na planéte Zem. Kto je knie(a'om tohto sveta v pôvodnom Bo(om 
pláne? Adam – Bo(í syn, ako ho naz#va Písmo. Adam v&ak svoje knie(atstvo „predal“ satanovi, 
a ten sa stal samozvan#m knie(a'om tohto sveta. (Ján 12,31) Ako prvé sa sna(il po&kvrni', zma-
ri' a prekrúti' zjavenie Bo(ieho charakteru na stránkach prírody. Odi&iel pracova' do pekeln#ch 
laboratórií, aby vyna&iel v&emo(né ohavné grafity a zmaril Bo(iu slávu v prírode. Pre$o si dal 
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na tom tak zále(a'? Lebo ak nás satan chce udr(a' odcudzen#ch Bohu a v rebélii proti Nemu, 
musíme by' na)alej podvádzaní oh!adne Bo(ieho charakteru. Ve) práve klamaním o Bo(om 
charaktere vniesol do !udského srdca vzburu. A v tej rebélii nás klamstvami musí dr(a', lebo ak 
by sme pochopili pravdu o Bo(om charaktere, zistili by sme, (e „Boh je láska“ (1 Ján 4,8) a pri-
tiahlo by nás to spä' k Nemu. (Ján 12,32) Nie je to teda bezv#znamn# bod v satanovej stratégii, 
aby ka(dé miesto a spôsob zjavenia Bo(ej slávy $o najviac zmaril a prevrátil. Práve toto pácha 
na stránkach prírody u( 6 000 rokov... Satan sa mie&a do vecí a kazí ich. Rovnako dobre to ide 
aj $loveku. Máme geneticky modifikované veci. Ak to zvládne $lovek, nemyslíte si, (e to zvládne 
aj satan? Marí zjavenie Bo(ieho charakteru na stránkach prírody. A hoci u( pre&iel dlhú cestu 
a zjavenie Bo(ej slávy u( nie je také, aké b#valo, ke) Boh na po$iatku stvoril Zem, ubezpe$ujem 
vás, (e Jeho slávu na stránkach prírody e&te stále vidie'. 

Hoci majú ru(e nepríjemné t=ne, stále sú krásne a e&te stále nádherne vo"ajú. Nájdeme to 
aj v Písme: „Veseli" sa bude z toho pú$" a vyschlá pustina, plesa" bude step a zkvitne ako vo*avá 
ru%a jasná, bude, bude rozko$ne kvitnú" a plesa", áno, plesa" a radostne prespevova"; dá sa jej sláva 
Libanona, nádhera Karmela a Sárona; ony uvidia slávu Hospodinovu, nádheru ná$ho Boha.“ (Iz 
35,1-2) Ru(a Sárona je predobrazom samotného Krista (RH, 14. august 1894, par. 9) Vnímajte 
slávu na stránkach prírody, a ten poh!ad vás bude meni'.

Selected Messages, zv. 1, str. 291: „Veci prírody, na ktoré dnes h&adíme, nám dávajú len slabú 
predstavu o kráse a sláve Edenu, no svet prírody predsa neomyln#m hlasom hlása Bo%iu slávu. Vo 
veciach prírody, hoci zmaren#ch nákazou hriechu, zostáva e$te stále ve&a krásneho. Boh v$emocn# 
v sile, ve&k# v dobrote, milosrdenstve a láske stvoril Zem, ktorá i vo svojom zni!enom stave hlása 
pravdu o zru!nom Majstrovi Umelcovi. V tejto knihe prírody, ktorá je nám otvorená – v pre-
krásnych a vo*av#ch kvetoch jemn#ch, rozmanit#ch farieb – nám Boh neomylne vyjadruje svoju 
lásku.“ Príroda naozaj e&te stále hlása Bo(iu slávu a lásku.

Adventist Home, str. 146: „Veci prírody sú tich#mi Bo%ími slu%obníkmi, ktorí sú nám daní aby 
nás u!ili duchovn#m pravdám. Hovoria nám o Bo+ej láske a zvestujú múdros" ve&kého Majstra 
Umelca.“ V tejto súvislosti mo(no lep&ie pochopíte, pre$o nás slu(obnica Pánova, Bo(í posol pre 
túto cirkev doby konca, tak $asto v Bo(om mene vyz#va, aby sme pod!a mo(nosti b#vali na vi-
dieku. (CL 9.5) Chápete, (e Boh chce, aby sme boli zv#hodnení, ako sa len dá? Chce, aby sme boli 
v styku s t#m, $o zjavuje Jeho charakter, aby sme pri h!adení na" mohli by' menení. 

Ak (ijeme v meste, sme neustále vystavovaní v&etkému svetskému. Tomu, $o posil"uje a pod-
poruje +iados- tela, +iados- o)í a p/chu +ivota. (1 Ján 2,16) Neustále sme bombardovaní 
v&etk#m vyumelkovan#m a telesn#m. *o je v#sledkom? Mení nás to na podobu toho, na $o sa 
pozeráme. Rada, aby sme (ili na vidieku platí najviac pre t#ch, $o majú deti. Tie sú najcitlivej&ie 
a prostredie ich ovplyv"uje najviac. (CL 6.2) Ja som sa tie( s rodinou pres'ahoval do prírody. 
Z na&ich okien nevidíte ni$ iné, len lesy a krásne dielo rúk ná&ho Stvorite!a. Ke) v zime v&etko 
zapadne snehom, pri poh!ade na tú krásu chválim Boha. V#borne to vystihuje (almista: „O!isti 
ma od hriechu yzopom, a budem !ist#; umy ma, a budem bel$í ako sneh.“ (< 51,9) Ke) potom 
príde jar, rozkvitnú na&e kvetinové záhradky a je to priam neopísate!ná nádhera. Bratia a sestry 
je to ú(asne pou$né, ale aj duchovne povzná&ajúce. Verte mi, (e v (ivote na vidieku sa skr#va 
ve!ké po(ehnanie, nehovoriac o tom, (e prichádza $as, kedy bude (ivot na vidieku obrovskou 
v#hodou. Bude pre vás po(ehnaním, ak si budete môc' pre seba dopestova' aspo" trochu po-
travín. Nu(, je na to ve!a rád. (LDE 99.4) Toto v&etko nám radí sám Boh, ktor# nás miluje a chce 
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pre nás to najlep&ie. Niektorí by mohli poveda': „Len(e ja nemô(em (i' na vidieku ako ty. Mám 
predsa prácu.“ Pre t#ch !udí mám dobrú odpove): „Lebo !o%e to oso%í !lovekovi, keby získal hoci 
aj cel# svet a svoju du$u utratil?“ (Mat 16,26) Samozrejme, v t#chto veciach nás musí vies' Boh. 
Na&ou prioritou by malo by' sta' sa charakterovo podobn#mi Kristovi. Vyu(ime teda ka(dú 
mo(nos' pre na&e rodiny, aby sme sa $o najviac vystavovali dielu Bo(ích rúk.

Po siedme... Zo v&etk#ch vecí, ktoré stvoril Boh, kde sa mala pod!a Jeho zámeru napokon 
zjavi' Jeho sláva? Kde sa mal zjavi' Jeho charakter? V *udstve... v nás, milí priatelia, v !udskom 
pokolení. Je to vzru&ujúca my&lienka a chcem ju tu rozvinú'. Pozrieme sa na Izaiá&a 43,7. Tento 
nádhern# ver& obsahuje vzácnu pravdu a ve!mi mi zále(í na tom, aby jej ka(d# porozumel, ob-
zvlá&' mladí !udia. V&imli ste si, (e jednou z hlavn#ch prí$in smrti mlad#ch !udí v dne&nej dobe 
je samovra(da? Pre$o si tak ve!a dospievajúcich !udí, bohat#ch, prosperujúcich a (ijúcich v bla-
hobyte siaha na (ivot? Preto(e nechápu cenu (ivota. Neukon$ili by ste predsa nie$o, $o vnímate 
ako naozaj cenné, vzácne a hodnotné. Ukon$íte len to, $o pova(ujete za bezcenné a zbyto$né. 
Nemám pravdu? Tu sa ale vynára )al&ia otázka: Pre$o si tak ve!a mlad#ch !udí neuvedomuje 
skuto$nú hodnotu !udského (ivota? Lebo mnohí nechápu zmysel !udskej existencie. Zamyslite 
sa nad t#m: *o dáva hodnotu !udskému (ivotu? Jeho zmysel alebo cie!. Ak je (ivot v podstate 
bezcie!ny, je vlastne bezcenn#. *o teda ur$uje zmysel !udského (ivota, a t#m aj jeho hodnotu? 
Pochopenie pôvodu !udskej existencie. 

*o sa dnes mladí !udia u$ia o pôvode !udskej existencie? <e sú produktom $asu a nejakej 
náhody spred miliónov rokov, ke) sa zmie&alo prapôvodné blato a nejak#m spôsobom vzni-
kol (ivot. Naz#vajú to „teória evolúcie.“ V podstate sa to u( neprezentuje ani ako teória, ale 
skôr ako fakt. A hoci u$ite! vedy nemô(e ís' do laboratória a ukáza' (iakom, ako sa to stalo, 
o$akáva od nich, (e tomu uveria. Tá malá me"avka, ktorá sa náhodou zrodila v priebehu $asu, 
sa neskôr tro&ku skultivovala a z jej mal#ch v#rastkov sa stali plutvy. A potom po miliónoch 
rokov sa men&ia skupinka z nich rozhodla, (e sú u( unavené z plávania vo vode a rozhodli sa ís' 
na vandrovku po sú&i, tak(e vyliezli z vody... Ako sa to stalo, to vám nikto nepovie. Ako sa (iabre 
zmenili na p!úca a z plutiev sa stali nohy? Nik vám to nepovie, no o$akáva sa, (e tomu uveríte. 
Milí priatelia, trvám na tom, +e veri- v teóriu evolúcie si vy+aduje ove*a viac viery ako 
veri- v stvorenie.

Ke) vám nejak# vedec povie, aby ste sa rozlú$ili s rozumom, ak veríte biblickej správe o stvo-
rení, pokojne mu povedzte, (e obdivujete jeho ve!kú „vieru.“ Mnohí evolucionisti odchádzajú, 
lebo sa u( nemô(u inteligentne prie' v prospech tejto teórie. Dôkazy sved$ia proti nej. Ak o tom 
e&te neviete, mô(ete si to preveri'. Celú tú my&lienku o pôvodnom kon&truktérovi (ale nenazvú 
ho Bohom) prijímajú stále viac a viac aj neveriaci vedci, lebo pôvod zlo(itého sveta sa nedá 
vysvetli' inak. Je to proste nemo(né. Tak(e jedna skupina me"aviek sa rozhodla presta' pláva' 
a po mnoh#ch miliónoch rokov za$ala chodi' po

zemi. *as' z nich bola o $osi chytrej&ia a tie sa zjavne rozhodli, (e chodenie po &tyroch u( nie 
je zábavné. Skúsili to teda po dvoch, vzpriamene. Postupom $asu im ubúdalo ochlpenie a pri-
búdalo mozgu, a( nakoniec sme tu kamaráti! Trvalo to síce dlho, ale zvládli sme to. Ktosi to raz 
ve!mi zaujímavo zhrnul: „zo slizu, cez zoo, a( k $loveku.“ 

My sa smejeme, ale mali by sme plaka'. *o to urobí s va&ím vnímaním zmyslu !udské-
ho (ivota, ak takto chápete pôvod !udskej existencie? Ak sme sem dospeli len ako v#sledok 
$asu a náhody, len prostredníctvom princípu pre(itia najsilnej&ieho, ako tu mô(eme zotrva'? 
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Na tom istom princípe. A o koho musíme dba' najviac? O seba. Musím by' $íslo jeden. A ak 
som tu na základe $asu a náhody, ak# zmysel má môj (ivot? Ve) aj tak $oskoro skon$í. „Jedzme 
a pime, lebo zajtra zomrieme.“ (1 Kor 15,32) <ivot nemá zmysel – teda okrem pote&enia, ktoré 
z neho mô(ete vy'a(i'. A s ka(d#m, kto vám ho ohrozuje si to rad&ej ru$ne stru$ne vybavíte. 
A ke) je (ivot u( na$isto bezúte&n#, pre$o ho neukon$i'? Ve) to robia tisíce !udí ka(d# rok... 
Chápete priatelia, kam satan zvádza t#chto !udí? Nikdy sa tu nedajte nachyta'! Je to jeho pasca. 
Práve títo !udia potrebujú zúfalo pochopi' pravdu, ktorá je nám zjavená v Izaiá&ovi 43,6-7, ktorá 
nám hovorí nielen o pôvode !udského (ivota, ale aj o jeho zmysle. „Prive' mojich synov z 'aleka 
a moje dcéry od konca zeme, ka%dého, kto je nazvan# pod&a môjho mena, a koho som stvoril pre 
svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som u!inil.“ 

Sme teda v#sledkom $asu a náhody? Tisíckrát nie! Sme osobn#m dielom Stvorite!a, Boha, 
ktor# nás stvoril na ve!mi konkrétny a vzácny, svät# ú$el. Na ak#? Na svoju slávu. *o je to Bo(ia 
sláva? Je to Bo(í charakter. Boh existuje v nekone$nej sláve a preto Ho ani tá najinteligentnej&ia 
bytos' vo vesmíre nemô(e úplne pochopi'. Pod!a definície je Jeho sláva nezmerate!ná, a Boh sa 
predsa neprestajne pokú&a zjavi' o sebe pochopite!né veci, inteligentn#m bytostiam vo vesmíre. 
Pre$o? Lebo pozna' Ho, znamená milova' Ho. A $ím lep&ie Ho poznáme, t#m viac Ho milujeme. 
Preto sa stále viac a viac sna(í zjavi' svoju slávu pln&ie a zrozumite!nej&ie, inteligentn#m tvorom 
vo vesmíre. 

Pozrime sa na !udstvo, aké ho Boh chcel ma'. Malo by' „exponátom A“ celému prizerajúce-
mu sa vesmíru, aby hlb&ie, &ir&ie, vy&&ie, presnej&ie a zrete!nej&ie pochopil charakter Stvorite!a. 
Pre$o? Lebo On „stvoril !loveka na svoj obraz...“ (1 Moj 1,27) Chápete, ak# ve!k# zmysel t#m dáva 
!udskému (ivotu? Chápete hodnotu !udského (ivota? Pamätajte, (e zmysel ur$uje hodnotu. 
Nie sme produktom $asu a náhody, ale osobn#m dielom Stvorite!a Boha, ktor# nás stvoril, aby 
prizerajúcemu sa vesmíru pln&ie zjavil, ak# On sám v skuto$nosti je. Ak# to zámer! Ne$udo, (e 
satan tak neuverite!ne dychtil po tom, aby zni$il !udstvo a prekrútil to zjavenie, aby tak posilnil 
svoje klamstvá o Bo(om charaktere. Duch prorock# sa k tomu tie( vyjadruje v Review and He-
rald, 11. február 1902: „Celé nebesia prejavili hlbok# a radostn# záujem o stvorenie sveta a !loveka. 
-udské bytosti, to bol nov# a odli$n# druh.“ Vidíte, boli sme nov# a odli&n# druh, v tom slova 
zmysle, (e sme boli stvorení na Bo(í obraz. Novina letí cel#m vesmírom: „Po$úvajte! Pozerajte 
sa! Boh chce nastoli' nov# a odli&n# druh bytostí, stvoren#ch na Jeho vlastn# obraz. Chcete 
lep&ie porozumie' tomu, ak# Boh je? Pozerajte sa, $o hodlá urobi' na planéte Zem. Pozerajte sa!“

Bible Commentary, zv. 6, str. 1105: „Bo%ia sláva sa mala zjavi" v stvorení !loveka na
Bo%í obraz...“ Práve pre toto nás Boh stvoril na svoj obraz a na svoju podobu vo v&etk#ch 

dimenziách ná&ho bytia. 
Prejdime do 1. Moj(i&ovej 1,26. Dostali sme tu záznam pozoruhodného rozhovoru Bo(ej 

trojice, ke) plánovali na&e stvorenie: „A Boh riekol: U!i*me !loveka na svoj obraz a pod&a svojej 
podoby.“ Vidíte to zámeno? Je v mno(nom $ísle. Hovorí tu Boh – tri Bo(ské osoby. V#raz „a Boh 
riekol,“ je v hebrej$ine „Elohim.“ A „Elohim“ je mno(né $íslo pre Boha. Veríme, (e Boh je jeden, 
ale jeden ako dokonale zjednoten#, nie jeden ako jednotné $íslo. Jednota Boha je v Jeho dokona-
lej zhode a súdr(nosti a nie v tom, (e je to jedna osoba. On je jednotn# v duchu a v úmysloch. 
To je Bo(ia jednota. Ako Boh, ktor# je v mno(nom $ísle, stvoril $loveka? Ver& 27: „A Boh stvoril 
!loveka na svoj obraz, na obraz Bo%í ho stvoril, mu%ské a %enské pohlavie ich stvoril.“ V&imnite si, 
v ktorom $ísle je zámeno „ich?“ Je tie( v mno(nom $ísle. Vidíte tú paralelu? 
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Títo dvaja, mu( a (ena, dostali schopnos' sta' sa $ím? Jedn#m. Robí z nás man(elstvo nejakú 
zmie&anú osobu? Ur$ite nie. Tak ako sa man(elia stávajú jedn#m? V dokonalom zjednotení. 
A v tejto jednote, majú akú schopnos'? Plodi' na svoj obraz a prinies' do tej jednoty tretieho. 
Vidíte v tom ten prekrásny model? Teda aj v sociálnej dimenzii na&ej bytosti nás Boh stvoril 
na svoj obraz. Stvoril nás ako mno(né $íslo, so spolo$enskou povahou a tú(bou po jednote. Ro-
dina a man(elstvo, má zjavova' Bo(iu slávu. Svetu má hovori' o krásnej jednote v láske a o zväz-
ku lásky, ktor# mô(eme ma' v Je(i&ovi Kristovi.

Boh nás stvoril na svoj obraz a pod!a svojej podoby nielen sociálne, ale aj duchovne, du-
&evne a fyzicky. Duchovne nám dal schopnosti podobné svojim: schopnos' rozumie' Bo(ím 
veciam a ceni' si ich, schopnos' komunikova' s Ním a po$u' Jeho hlas, reagova' Na"ho cez svoje 
svedomie. To sú duchovné schopnosti. Ako du&evne odrá(ame Bo(í obraz? Máme podobné 
schopnosti ako Boh, schopnos' usudzova', schopnos' pamäta' si a slobodne si vybera'. Máme 
slobodnú vô!u, ktorá je dôle(itá pre rozvoj ná&ho charakteru. In&pirovaní Bo(ou láskou sa mu-
síme vedie' rozhodnú' po$ína' si správne, aby sme nadobudli Kristov charakter.

No uvedomte si, (e Boh nás aj po fyzickej stránke stvoril na svoj obraz a na svoju podobu. 
Toto je dôle(itá my&lienka. Na&a telesná schránka mala zjavova' podobu Boha, ktor# je Duch. 
Boh v $ase stvorenia nebol z mäsa a kostí ako sme my. Teraz ale je – a to v osobe Je(i&a Krista. 
Ke) sa Slovo stalo telom (Ján 1,14), prijal na&e fyzické telo a stále ho má. Mimochodom, ako 
dlho ho bude ma'? Po celú ve$nos'. Chvála Pánovi za tú obe'! 

No v $ase pred vtelením mal Boh podobu, hoci bol Duch. A nás stvoril, aby sme túto po-
dobu zjavovali. Práve preto Biblia hovorí o Bo(ej ruke, Bo(ích ústach, o$iach, u&iach... Hovorí 
o Bo(om chodení a sedení. Ide o viac ne( len o antropomorfizmy. *o je to antropomorfizmus? 
Pokus niektor#ch !udí vytvori' o Bohu predstavu, kde Mu pripisujú !udské vlastnosti. Mnohí 
nám hovoria, (e ke) Biblia rozpráva o Bo(ích ústach, neznamená to, (e Boh má ústa. „Biblia sa 
Ho iba sna(í lep&ie predstavi', a preto hovorí, (e má ústa...“ Nie priatelia, Boh má ústa. Hoci 
je Duch, má tvar. A ten tvar má ústa a On nimi hovorí. Ako to viem? Lebo my máme ústa 
a boli sme stvorení na Jeho obraz. (1 Moj 1,26) Najviac ma v&ak presved$ilo to, (e aj Je(i& mal 
ústa. A povedal: „Kto m*a videl, videl Otca...“ (Ján 14,9) Je(i& nielen charakterovo, ale aj tvarom, 
osobne zjavil slávu svojho Otca. Otcov slávny obraz a skvostná podoba sa zjavila v osobe Je(i&a, 
v Jeho fyzickom tele. 

Drahí priatelia, vás i m"a Boh povolal, aby sme Ho oslávili „svojím telom a svojím duchom, !o 
je oboje Bo%ie.“ (1 Kor 6,20) Na základe tohto kontextu iste lep&ie pochopíte, pre$o Písmo hovorí: 
„A tak teda bu' jete bu' pijete bu' !oko&vek robíte, robte v$etko na slávu Bo%iu.“ (1 Kor 10,31) *o 
je jedenie a pitie? Sú to návyky (ivotného &t#lu. Ovplyv"ujú ná& telesn# stav? Iste(e. Tí, ktorí 
skuto$ne milujú Boha a chcú hovori' pravdu a rozpráva' o Jeho kráse v ka(dej dimenzii svojej 
bytosti, budú z lásky ku Kristovi ve!mi horliví v jedení a pití na Jeho slávu. Tak(e vo v&etk#ch 
návykoch a v (ivotnom &t#le, budeme môc' poveda' také pravdivé a krásne veci, aké len bude-
me môc', a to aj v na&om hrie&nom stave. Dokonca aj v na&ich fyzick#ch telách budeme môc' 
sved$i' o tom, ako dobre Boh vyzerá. A práve preto tu máme zdravotné posolstvo. Mali by sme 
ho milova', oce"ova' a hlavne aj pou(íva'. Ono celé nás u$í o tom, ako máme jes' a pi' na Bo(iu 
slávu. Stále jeme a pijeme pre svoje pote&enie, a to sa potom aj zrkadlí. Spusto&ili sme svoje 
fyzické telá. A to nehovorím len o nadváhe. Priatelia, niekedy sme zni$enej&í a ove!a viac chor!a-
vej&í, ne( by sme mali by'. Viete, (e o adventistoch siedmeho d"a písali len nedávno v $asopise 
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National Geographic? Dokonca ten $lánok v rubrike zaradili medzi najzaujímavej&í $lánok... P#-
tate sa, pre$o o nás písali? Lebo v priemere (ijeme asi o sedem rokov dlh&ie ne( be(n# Ameri$an. 
Sme preto na seba py&ní a t!apkáme si po pleciach. Mali by sme sa v&ak za to hanbi'. Mali by 
sme (i' ove!a dlh&ie ne( priemern# $lovek. Keby to tak bolo, nielen(e by sme mali ni(&iu úmrt-
nos' na choroby, ale vôbec by sme na ne neumierali. Zomierali by sme na dnes ve!mi zriedkavú 
prí$inu, teda na starobu. Ak tomu neveríte, &tudujte svoju Bibliu pozornej&ie. Bo(ie zas!úbenie 
znie: „A riekol: Ak bude$ naozaj poslúcha" hlas Hospodina, svojho Boha, a bude$ robi" to, !o je spra-
vodlivé v jeho o!iach, a prilo%í$ ucho k jeho prikázaniam a bude$ ostríha" v$etky jeho ustanovenia, 
niktorej z nemocí, ktoré som dolo%il na Egypt, nedolo%ím na teba, lebo ja Hospodin som len, ktor# 
"a uzdravuje.“ (2 Moj 15,26) Keby sme (ili v súlade so zákonmi ná&ho fyzického bytia, keby sme 
si plne osvojili zdravotné posolstvo, vy$nievali by sme z radu ako fyzick# vzor toho, (e je dobré 
necha' sa vies' Bohom, ktor# nás miluje. Mali by sme by' telesn#mi reklamn#mi púta$mi pre 
cel# svet: „Je dobré patri' Je(i&ovi.“ „Je dobré necha' sa vies' Bohom.“ Na&e fyzické telá by to 
mali nepopierate!ne dokazova'. V ka(dej dimenzii ná&ho bytia sme boli stvorení, aby sme zja-
vovali Bo(iu slávu. Modlime sa, aby nám Boh pomohol uvedomi' si a zrealizova' na&e poslanie.

Education, str. 20: „Stvorení ,súc obrazom Boha a jeho slávou,‘(1 Kor 11,7) dostali Adam s Evou 
nadania nie nehodného ich vzne$eného poslania. Mali pôvabné a súmerné tvary, pravidelné 
a krásne !rty...“ Hovorí sa tu o ich telesnej prirodzenosti. „Tváre im %iarili zdrav#m sfarbením, 
svetlom radosti a nádeje. Na celom svojom zov*aj$ku niesli podobu svojho Tvorcu. Táto podoba sa 
v$ak neprejavovala len v telesnej prirodzenosti. Ka%dá schopnos" mysle a du$e odrá%ala Stvorite&o-
vu slávu.“ Nie je to ú(asné, ako nás Boh stvoril?

Musím tu poukáza' aj na inú vec. Aby sme naplnili tento ú(asn#, Bohom ur$en# osud a zja-
vovali Jeho slávu, dostali sme od Neho dar nielen Jemu podobn#ch vlastností, ale tie( nás vyba-
vil a zv#hodnil t#m, (e zapísal svoj zákon na ka(d# nerv, vlákno a schopnos' na&ej bytosti. „Bo%í 
zákon je prepisom Bo%ieho charakteru.“ (COL 305.3, KP 243) A ke) Boh svojimi prstami tvorí veci, 
tie prsty nevyhnutne pí&u Jeho zákon, ktor# je láska, na v&etko $o tvorí. Takto to vyjadruje in-
&pirované pero... Spalding and Magan Collection, str. 40: „Bo%í zákon je napísan# Jeho vlastn#m 
prstom na ka%dom nerve, svale a schopnosti zverenej )loveku. Tieto dary nedostal nato, aby 
ich zneu+il, skazil a zdegradoval, ale aby ich pou+il na Jeho )es- a slávu...“ Boh v&etky tie 
Jemu podobné vlastnosti predprogramoval, ke) na ne napísal svoj zákon, aby fungovali Bo(ím 
spôsobom. P#tam sa vás: *o viac mohol Boh urobi', aby nám umo(nil naplni' na&e poslanie? 
Dal nám v&etko. No, nepochopte ma zle. Ke) poviem, (e Jeho zákon bol napísan# na ka(d# nerv, 
na ka(dé vlákno a schopnos', tak(e boli predprogramované, aby fungovali Bo(ím spôsobom, 
tvrdím t#m, (e sme boli naprogramovaní ako roboti? A nemohli by sme robi' ni$ iné, len to, 
na $o nás Boh naprogramoval? Nie! Dostali sme slobodnú vô!u. Mohli sme sa rozhodnú', $i po-
ru&íme zákon napísan# nielen na ka(d# nerv, vlákno a ka(dú schopnos', ale aj na mäsité dosky 
na&ich s=dc. Mohli sme sa proti tomu vzbúri'... A je smutné, (e sme to aj urobili. 

Trvám v&ak na tom, (e sme boli predprogramovaní v tom slova zmysle, (e nás to prirodzene 
ne'ahalo k neposlu&nosti. Úplne nás to 'ahalo k (ivotu v súlade s Bohom, Tvorcom. Riadil nás 
toti( ten ist# zákon, ktor# je jedn#m slovom LÁSKA. Láska, ktorá ovláda srdce samého Boha. 
A k#m sme sa toho dr(ali, k#m sme pou(ívali a rozvíjali schopnosti podobné Bo(ím, v súlade so 
zákonom, ktor# bol na nich napísan#, ak# bol ná& potenciál zjavova' Bo(iu slávu a naplni' ná& 
osud? Pozrite sa na tento pozoruhodn# v#rok.
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Education, str. 15: „Ke' Adam vy$iel z ruky Stvorite&a, niesol vo svojej telesnej, du$evnej i du-
chovnej prirodzenosti podobu svojho Tvorcu. ,Boh stvoril !loveka na svoj obraz,‘ (1 Moj 1,27) a  Jeho 
zámerom bolo, aby !ím dlh$ie !lovek %il, t#m viac tento obraz zjavoval – a t#m dokonalej$ie odzr-
kad&oval slávu Stvorite&a.“ Ako dlho sme teda mali (i' pod!a Bo(ieho zámeru? Naveky. A Bo(ím 
zámerom bolo, aby $lovek t#m pln&ie odrá(al Jeho slávu, $ím dlh&ie by $lovek (il. In#mi slovami, 
Boh nám dal schopnosti, ktoré sa mohli rozvíja' absolútne neobmedzene. Tvrdím to na základe 
autority in&pirovaného slova. Boh nám dal schopnosti, ktoré mali neobmedzen# potenciál aby 
sa vzná&ali cez nekone$né veky od slávy k sláve, stále viac a viac do nekone$ne slávnej podoby 
ná&ho Stvorite!a. Ako dlho sa mô(ete pribli(ova' k nekone$nu, k#m ho dosiahnete? Po celú 
ve$nos'. A ná& Tvorca je nekone$ne slávny. Preto nás Boh stvoril so schopnos'ou stúpa' plne 
a dokonale do nekone$ne slávnej podoby Tvorcu, a v(dy ma' pred sebou nekone$no budúceho 
rastu. Ak# ú(asn# plán! Od tohto u( lep&í by' nemô(e! Ak# vysok# a svät# je zámer s !udstvom! 
In&pirácia nám )alej hovorí: V$etky jeho schopnosti sa mohli 'alej rozvíja". Ich kapacita a vitalita 
mali neustále rás"...“ Teda (iadne limity, $i obmedzenia. *ím v&ak bolo podmienené naplnenie 
tohto ú(asného zámeru? „Keby bol zostal vern# Bohu, stále dokonalej$ie by bol nap.*al zmysel 
svojho stvorenia a stále pln$ie by odzrkad&oval Stvorite&ovu slávu.“ Podmienkou bola poslu&nos' 
zákonu, ktor# mal napísan# na mäsit#ch doskách svojho srdca. 

To vskutku má svoju logiku. Ke)(e „Bo%í zákon je prepisom Bo%ieho charakteru,“ (COL 305.3, 
KP 243) ako potom mô(ete zjavova' Bo(í charakter, ak sa búrite proti jeho prepisu? Presne 
takto to zlyhalo. Je smutné, (e $lovek sa nerozhodol zosta' vern# zákonu, ktor# mal napísan# vo 
svojom srdci. Dnes (ijeme s hrozn#mi následkami tohto zlyhania. 

V )al&ej kapitole sa pozrieme na zlú správu o tom, $o sa pokazilo. Nerád &írim zlé správy, 
ale je tu jeden princíp, ktorého sa nesmieme pusti': dobrú správu nemô(eme oceni', pokia! 
nepochopíme tú zlú. Dobrá správa je do tej miery dobrá, do akej miery je tá zlá správa zlá. Pek-
né je na tom to, (e ná& ú(asn# Boh nás plánom spasenia vytiahol a znovu nám vykúpil to, $o 
sme kvôli hriechu stratili. Zámerom plánu spasenia je znovu nám umo(ni', aby sme sa vzná&ali 
od slávy k sláve, cez celé veky ve$nosti do nekone$ne slávnej podoby ná&ho Stvorite!a a teraz aj 
Vykupite!a. No priatelia, toto ú(asné opatrenie milosti nemô(ete oceni', pokia! nezistíte, ak# je 
vá& prirodzen# stav, spôsoben# pádom. 
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5. KAPITOLA

V$ETCI ZHRE$ILI A POSTRÁDAJÚ SLÁVY BO%EJ
(Rim 3,23)

Pozrime sa e&te raz na ten pozoruhodn# v#rok o údele, ktor# Boh ur$il !udstvu. Education, str. 
15: „Ke' Adam vy$iel z ruky Stvorite&a, niesol vo svojej telesnej, du$evnej i duchovnej prirodzenosti 
podobu svojho Tvorcu. ,Boh stvoril !loveka na svoj obraz,‘ (1 Moj 1,27) a preto pod&a Bo%ieho zá-
meru mal !lovek svojím %ivotom stále viac a viac zjavova" tento obraz a dokonalej$ie odzrkad&ova" 
slávu svojho Stvorite&a. V$etky jeho schopnosti sa mohli 'alej rozvíja". Ich kapacita a vitalita mali 
neustále rás"... Keby bol zostal vern# Bohu, stále dokonalej$ie by bol nap.*al zmysel svojho stvore-
nia a stále pln$ie by odzrkad&oval Stvorite&ovu slávu.“ *lovek bol stvoren#, aby odzrkad!oval slávu 
Stvorite!a. Izaiá& nám to potvrdzuje: „...koho som stvoril pre svoju slávu...“ (Iz 43,7) Presne toto 
Boh s !udstvom zam#&!al. 

Pozrime sa na )al&í odsek. Práve tu prichádza to tragické preru&enie. Tu prichádza tá zlá 
správa... „ Ale neposlu$nos"ou o to pri$iel. Skrze hriech bola Bo%ská podoba po$kodená a takmer 
zni!ená. Telesné sily !loveka boli oslabené, jeho du$evné schopnosti ochabli a jeho duchovn# zrak sa 
zahmlil. Stal sa predmetom smrti.“ Pavol to vyjadruje takto: „Lebo odplatou za hriech je smr"...“ 
(Rim 6,23)

V&imnime si, $o vlastne hriech spôsobil: $lovek nielen(e zomrel, ale tie( pri&iel o svoj ú(asn#, 
Bohom ur$en# osud, a síce aby zjavoval slávu svojho Stvorite!a... P#tame sa, pre$o sa to stalo? 
*o na hriechu tak na$isto znemo(nilo $loveku, aby nap;"al svoj údel, a teda zjavoval Bo(iu 
slávu?

*o je to hriech? Klasická definícia je v 1. Jánovej 3,4: „...hriech je prestúpením zákona.“ Ale 
$o je to zákon? „Bo%í zákon je prepisom Bo%ieho charakteru.“ (COL 305.3, KP 243) A Bo(ím cha-
rakterom je Jeho sláva. Teraz u( chápete, pre$o Pavol predniesol tú hroznú prí$inu spolu s t#m 
neodvratn#m dôsledkom vo ver&i Rimanom 3,23? „Lebo v$etci zhre$ili a postrádajú slávy Bo%ej.“ 
Vidíte tú súvislos', ten vz'ah prí$iny a následku? *o je to hriech? Prestúpenie zákona. Zákon 
je prepisom Bo(ieho charakteru a Bo(í charakter je Jeho sláva. Ak teda hre&íme, $o neodvratne 
nasleduje? Postrádanie slávy. (Rim 3,23) Prestanete si uvedomova' svoj Bohom ur$en# údel. 
Priatelia, presne toto sa stalo, ke) $lovek zhre&il. Rozoberme si, $o sa vlastne stalo, ke) Adam 
padol do hriechu...

Najprv by sme mali pripusti', (e to, $o sa stalo Adamovi, sa stalo aj nám. Dnes to chápeme 
len ve!mi 'a(ko, lebo v na&om svete prevláda ve!mi individualistická filozofia (ivota. Ka(d# z nás 
je samostatn# ostrov a myslíme si o sebe, (e druhí nás príli& neovplyv"ujú, najmä tí, $o (ili dávno 
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pred nami. Biblia v&ak takto $loveka nechápe. Vníma nás ako celok, nie ako jednotlivcov. Spolo$-
nú prirodzenos' !udstva lep&ie pochopíme, ke) si uvedomíme, ako Biblia naz#va prvého $loveka. 
Vieme, (e prv# $lovek bol Adam. V doslovnom preklade Adam po hebrejsky znamená „!udstvo.“ 
Ke) v hebrej$ine narazíte na slovo „Adam“, vä$&inou je prelo(ené ako „$lovek“, lebo je zrejmé, (e 
sa to t#ka v&etk#ch !udí. V knihe Genezis je to v&ak niekedy prelo(ené ako Adam, lebo sa sna(ia 
odlí&i', (e v tomto prípade sa to vz'ahuje na prvého $loveka, zvaného Adam. Uvedomme si, (e 
to, $o sa stalo Adamovi, sa stalo nám. V&etci sme boli v "om. Biblicky povedané, boli sme v jeho 
bedrách. Boli sme v "om zahrnutí a utvorení, zákonne i geneticky. P#tate sa, ako je to mo(né? 
On bol toti( zástupcom celého !udstva a tie( jeho otcom. Ako zákonn# zástupca !udstva mohol 
ur$i' právne postavenie celého !udstva. A to aj urobil. Ako otec !udstva mohol nastavi' genetick# 
kód pre celé !udstvo. Dostal schopnos' rozmno(ova' sa na svoj vlastn# obraz. 

Mimochodom, toto bola sú$as' jeho podobnosti Bohu, preto(e Boh mô(e tvori' na svoj 
obraz. Odli&uje nás to od anjelsk#ch zástupov, ktoré tie( nesú Bo(í obraz, ale nie v tejto schop-
nosti. Nedoká(u sa rozmno(ova' ako my. Je to sú$as' ná&ho bytia, nového a odli&ného poriadku 
bytia. (1BC 1081.3) Av&ak tá pozoruhodná, Bohom daná schopnos' rozmno(ova' sa na vlastn# 
obraz, kladie na Adamove plecia ve!mi vá(nu a ve!kú zodpovednos', lebo on mal pod!a zákona 
dedi$nosti ur$i' dedi$stvo v&etk#ch svojich potomkov, vrátane ka(dého z vás, $o $ítate túto 
knihu o 6000 rokov neskôr. 

Samozrejme, kto to vedel? Satan, a práve preto tak dychtil po tom, aby Adama zni$il. Vedel, 
(e ak by dosiahol vzburu v jeho srdci, mohol by dosta' v&etk#ch jeho potomkov, lebo aj tí by sa 
v srdci prirodzene vzbúrili. Stávka bola vysoká... 

Písmo túto pravdu vyjadruje pozoruhodne v Rimanom 5,19: „Lebo ako neposlu$nos"ou toho 
jedného !loveka stali sa mnohí hrie$nymi...“ V&imnite si, (e Pavol nehovorí, (e hrie&nikmi sme 
sa stali neposlu&nos'ou ka(dého $loveka. Neposlu&nos'ou jedného $loveka (Adama) sa mnohí 
stali hrie&nikmi. Je to biblické. *o chce ale v tomto bode urobi' !udská prirodzenos'? „To nie je 
fér! Protestujem! Nie je fér, (e som sa stal hrie&nikom kvôli tomu, $o urobil niekto in# pred 6000 
rokmi. To odmietam!“ Aj vám prebehla tá veta mys!ou? Bu)te tu opatrní. Text nám )alej ho-
vorí: „...tak aj poslu$nos"ou toho jedného stanú sa mnohí spravodliv#mi.“ Nu(, ja sa teda na túto 
polovicu nechcem s'a(ova'. Vy áno?

Priatelia, ak mienite narieka', (e neposlu&nos'ou toho jedného $loveka ste sa stali hrie&nik-
mi, tak sa potom musíte s'a(ova' aj na to, (e poslu&nos'ou toho jedného $loveka ste sa stali 
spravodliv#mi. Neviem ako vy, no ja sa nechcem s'a(ova' na tú druhú polovicu. Moja vlastná 
poslu&nos' neposta$uje na to, aby ma urobila spravodliv#m pred Bohom. Potrebujem niekoho 
iného, aby ma ospravedlnil. Chvála Bohu za to, (e existuje Niekto, kto má spravodlivos', ktorá 
ma urobí spravodliv#m v Bo(ích o$iach. Je to Je(i& Kristus. „Hospodin na$a spravodlivos".“ (Jer 
23,6) Druh# Adam. Práve tak, ako sme sa kvôli neposlu&nosti prvého Adama stali hrie&nikmi, 
v)aka poslu&nosti druhého Adama sme sa stali spravodliv#mi. 

Audstvo v skuto$nosti predstavujú len dvaja !udia. Iba dvaja. Adam z raja a Adam z Gethse-
mane, lep&ie známy ako Je(i& Kristus. Sú len dvaja !udia a ka(d# jeden z nás je zahrnut# a ustano-
ven# v jednom, alebo druhom. Prirodzene sa v&etci rodíme pod!a Adama z raja, a ako takí sme sa 
stali hrie&nikmi. Sme odsúdení na smr' za nie$o, $o on spravil pred 6000 rokmi. Nu(, nemali ste 
na v#ber... Alebo ste sa dobrovo!ne rozhodli, (e sa narodíte do sebeckého, vzdorovitého, na smr' 
odsúdeného !udstva? No chvála Pánovi, (e sa mô(eme rozhodnú' znova sa narodi'. Jestvuje toti( 
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aj druh# Adam, ktor# pri&iel za nekone$nú cenu, aby zapo$al nové !udstvo a stal sa jeho Hla-
vou. Vierou v Neho sa mô(ete znovuzrodi', prija' Jeho poslu&nos', a potom dostanete od Neho 
duchovné dedi$stvo. V)aka neposlu&nosti prvého Adama dostávame odsúdenie a sebecké, vzdo-
rovité srdce. V)aka poslu&nosti druhého Adama dostávame spravodlivos' a srdce motivované 
láskou, ktoré mô(e znovu (i' v súlade s na&ím Stvorite!om a Vykupite!om. Hoci nemáte na v#ber, 
ako sa prirodzene narodíte, ka(d# z vás sa mô(e rozhodnú' znovu sa narodi'. 

Teraz sa pozrime na to, $o sa stalo Adamovi pred 6000 rokmi v rajskej záhrade. Presne to, $o 
sa stalo jemu, sa stalo aj nám. Steps to Christ, str.17: „(lovek bol pôvodne obdaren# u$&achtil#mi 
silami a dobre vyvá%enou mys&ou. Bol dokonal# vo svojom bytí a bol v harmónii s Bohom. Jeho 
my$lienky boli !isté a jeho ciele sväté. Ale neposlu$nos"ou boli jeho sily zvrátené a sebectvo nahradi-
lo lásku.“ Toto je ve!mi dôle(itá teologická pravda. Ke) Adam zhre&il, !udstvo zhre&ilo. My v&etci 
sme padli v "om a s ním. *o sa stalo ka(dému z nás, ke)

Adam zhre&il? Lásku nahradilo sebectvo a v&etky na&e sily sa zvrátili. Zaryme hlb&ie. 
Ke) hovoríme, (e lásku nahradilo sebectvo, mali by sme sa najskôr sp#ta' sami seba, aké 

miesto mala láska v !udskej prirodzenosti pred pádom. Musíme to vedie', aby sme pochopili, 
$o sa myslí t#m, (e „sebectvo nahradilo lásku.“ Aké miesto mala láska v !udskej prirodzenosti 
pred pádom? Bol to riadiaci princíp, duch, zákon, ktor# nebol nikde napísan#, len na mäsitej 
doske !udského srdca. Bol napísan# na ka(dom nerve, vlákne a schopnosti jeho bytosti. Bol to 
zákon, duch, princíp, ktor# ovládal celú jeho prirodzenos'. Také miesto mala teda láska. Ke) 
ale $lovek zhre&il, „sebectvo nahradilo lásku.“ *í zákon, duch a princíp je sebectvo? Je to satanov 
zákon, satanov duch. Je to princíp, ktor# riadi celé satanovo krá!ovstvo.

Po páde do hriechu sa sebectvo stalo zákonom, ktor# ovládal !udskú prirodzenos'. Sebectvo 
sa vpísalo do mäsit#ch dosiek !udského srdca, do ka(dého nervu, vlákna a schopnosti na&ej 
bytosti. A ke) hovoríme o sebectve, hovoríme len o jednom z mnoh#ch hriechov? Pozrime sa, 
$o nám hovorí duch prorock#... Testimonies, zv. 4, str. 384: „Pod nadpis „sebectvo,“ spadal ka%d# 
in# hriech.“ 

Sebectvo nie je len jeden z mnoh/ch hriechov. Sebectvo je princíp, ktor/ zah0.a v,et-
ky hriechy. Sledujte: láska a poslu&nos' sú v rovnakom vz'ahu ako sebectvo a neposlu&nos'. Tak 
ako je láska naplnením zákona, sebectvo je jeho prestúpením. A pri páde tento princíp nahradil 
lásku v !udskej prirodzenosti. Stal sa dominantnou a motivujúcou zásadou, napísanou na mäsi-
t#ch doskách !udského srdca. Ne$udo, (e „boli jeho sily zvrátené a sebectvo nahradilo lásku.“ V&im-
nite si, (e k#m !udské srdce ovládal zákon lásky, v&etky jeho schopnosti sa pou(ívali v#hradne 
na pote&enie a oslavu Boha! No ke) sebectvo nahradilo lásku, v&etky tieto schopnosti sa zvrátili. 
A po páde sa v&etky !udské schopnosti pou(ívajú na uspokojenie a oslavu seba... Túto „morálnu 
poruchu,“ ako to naz#va in&pirácia, (Mar 153.4) naz#vame zvrátenos'ou. Duch prorock# nám 
hovorí aj to, (e podstatou zvrátenosti je sebectvo. (ST, 25.december 1901, $.9) Ke) sebectvo na-
hradilo lásku, !udská prirodzenos' sa stala zvrátenou. *lovek sa mravne naru&il v jadre svojej by-
tosti a hrozne nepriaznivo to v "om ovplyvnilo v&etko bo(ské. Práve sestra Whiteová pí&e: „Bo%í 
obraz bol po$koden# a takmer zni!en#.“ (PP 595.2) V&etky tie bo(ské schopnosti, ktoré oslavovali 
Boha, lebo ich riadila láska, zrazu oslavujú seba a satana, lebo ich ovláda sebectvo. Chápete ako 
radikálne nás ovplyvnil pád? Priatelia, je zásadne dôle(ité, aby sme to pochopili. 

Pod!a zákona dedi$nosti bola potom táto stra&ná mravná porucha, zvaná zvrátenos', alebo 
sebectvo, )alej odovzdávaná Adamov#m potomkom ako prvorodenstvo. 
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Pozrime sa na 5. kapitolu knihy Genezis. „Toto je kniha rodov Adamov#ch. V de*, v ktor# 
stvoril Boh Adama, u!inil ho na podobu Boha. Mu%a a %enu ich stvoril a po%ehnal ich a nazval 
ich meno Adam, v de*, v ktor# boli stvorení.“ Tu máme )al&iu uká(ku toho, (e ich nazval 
Adam. <idia mali v pou(ívaní toho istého slova ú(asnú v#hodu, (e mohli myslie' na jednotliv-
ca i v&etk#ch zárove". Jednoducho ke) im Biblia povedala, (e Adam zhre&il, vedeli, (e vlastne 
oni zhre&ili. Audstvo zhre&ilo – na základe rovnakého mena. „Adam %il sto tridsa" rokov a splo-
dil syna na svoju podobu a pod&a svojho obrazu a nazval jeho meno Set.“ V&imnite si, (e Adam 
bol stvoren# na obraz a podobu Boha, no Sét na obraz a podobu Adama. Medzi Adamov#m 
stvorením na Bo(iu podobu a splodením Séta na podobu Adama do&lo k pádu do hriechu. 
*lovek sa stal vo svojej prirodzenosti sebeck#m... Ak# sa teda narodil jeho syn? Tie( sebeck# 
vo svojej prirodzenosti... 

Patriarchs and Prophets, str.80: „K#m Adam bol stvoren# bez hriechu, na Bo%iu podobu, Sét 
zdedil, rovnako ako Kain, padlú prirodzenos" svojich rodi!ov.“ Sét zdedil hrie&nu prirodzenos', 
a pritom bol zbo(n# $lovek. Ako to, (e Sét sa prejavil inak ne( Kain? Prejavil sa nie na základe 
toho, ako sa prirodzene narodil, ale na základe toho, (e sa rozhodol znovu sa narodi'. A jedine 
takto mô(eme ís' tou druhou cestou. Toto je jedin# spôsob. Necho)me cestou Kaina. Musíme 
sa rozhodnú' pre znovuzrodenie. No, popravde, vä$&ina !udstva to rozhodnutie nerobí. 

Ko!ko generácií trvalo !udstvu, k#m sa na$isto zvrhlo, obrátilo do rebélie a beznádejne sa 
skazilo, (e ich Boh musel napokon vyhladi'? Desa' generácii. A ako to vyzeralo s !udstvom 
po t#ch desiatich generáciách ? 1. Moj(i&ova 6,5: „A Hospodin videl, %e sa mno%í zlos" !loveka 
na zemi, a %e v$etko, !oko&vek vytvoria my$lienky jeho srdca, je len zlé po v$etky dni.“ Dospeli 
a( do takej nenapravite!nej vzbury, (e v&etci okrem ôsmich !udí spáchali neospravedlnite!n# 
hriech. Ka(dá pohnútka ich srdca bola ustavi$ne zlá. To znamená, (e dospeli do bodu, kde u( 
nemali nádej na spásu. A ke) sa !udstvo dostalo do tohto stavu, od Boha to bolo len milosrdné 
a láskavé, (e ich potopou vyhladil. Je to pre nás nesmierne dôle(ité, lebo „ako bolo za dní Noeho, 
tak bude aj za príchodu Syna !loveka...“ (Mat 24,37) A musím vám poveda', (e !udstvo je znovu 
ve!mi blízko k opätovnému dosiahnutiu tohto stavu. A ke) dosiahne bod, kde v&etky pohnútky 
ich s=dc budú ustavi$ne len zlé, doba milosti sa ukon$í. (DA 122.2, DA 633.2) Pre$o? Lebo )al&í 
odklad u( nikomu nezmení myslenie. 

Budú len dve skupiny !udí. Tí, ktor#ch ka(dá tú(ba srdca bude stále len svätá, a tí, ktor#ch 
ka(dá my&lienka srdca bude nepretr(ite zlá. Toto znamená by' bu) zape$aten#, alebo ma' zna-
menie. A v tom momente anjel zatrúbi a doba milosti sa ukon$í. Priatelia, Boh „zhovieva vzh&a-
dom na nás, preto%e nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby v$etci pri$li ku pokániu.“ (2 Pet 3,9) 
On je ú(asn#, milostiv#, trpezliv# Boh a medzi !u)mi sú stále takí, $o majú potenciál zmeni' 
svoje myslenie. A preto odkladá, $aká... Len(e ke) ka(d# dospeje do bodu, kde u( nikto nezmení 
ich myslenie, )al&ie $akanie bude zbyto$né. Vtedy sa skú&ka skon$í a Boh milostivo zasiahne 
a odstráni t#ch, $o nenapravite!ne zladili svoju vô!u so satanovou. Zni$í ich z milosti k nim 
i k celému vesmíru. K tejto my&lienke sa neskôr vrátime...

Je smutné, (e prehliadame hrozné dôsledky pádu... Nevieme pochopi', $o sa vlastne s !ud-
stvom stalo. Desa' generácií, a v&etci !udia okrem ôsmych museli by' zni$ení. V $om spo$íva 
jadro problému? Pozrime sa opä' do in&pirácie. Historical Sketches, str. 138: „Sebectvo je vpísané 
do ná$ho samotného bytia. Dostalo sa k nám ako dedi!stvo.“ U( to nie je láska, ale sebectvo, ku 
ktorému sme pri&li v podobe dedi$stva. 
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V&imnite si tie relatívne nevinné srdie$ka... Tie malé ru(ové, hnedé, (lté $i $ierne batô(ky, 
ktoré privádzame na tento svet pod!a zákona rozmno(ovania, pod!a zákona dedi$nosti. Aké 
sú od prirodzenia? Sebecké, to isto vie ka(d# rodi$. Deti nemusíte u$i' by' sebecké. Alebo mal 
niekto z vás deti, ktoré musel u$i', ako majú by' sebecké? Mali ste deti, ktor#m ste museli 
hovori': „Nie, nie, nie, o svoje hra$ky sa nesmie& to!ko deli'! Musí& sa nau$i' necháva' si ich 
trochu viac pre seba.“ Nu(, pochybujem o tom. Len tak na okraj: skôr ne( sa na ne najbli(&ie 
nahneváte za to ich sebectvo, zamyslite sa nad t#m a sp#tajte sa sami seba: Kde k nemu pri&li? 
Neviem ako vám, no mne ako otcovi dávalo najviac zabra' to, (e som mal by' trpezliv# s ur$i-
t#mi podobami sebectva, ktoré ma su(ovali cel# (ivot a ktoré som videl odzrkadlené vo svojich 
vlastn#ch de'och. Poznáte to? 

„Sebectvo je vpísané do ná$ho samotného bytia. Dostalo sa k nám ako dedi!stvo.“ Sebectvo je 
jadrom hriechu a my ho máme ako dedi$stvo zapísané na ka(dom nerve, vlákne a schopnosti 
ná&ho bytia. A a( ke) pochopíme, (e prirodzené srdce je ovládané sebectvom, a( vtedy plne 
oceníme, (e mô(eme dosta' nové srdce, ktoré má na sebe napísan# nov# zákon. Najskôr musíte 
pochopi' tú zlú správu, a( potom budete môc' plne oceni' tú dobrú. Musíte pochopi', akí 
neschopní a bezmocní sa prirodzene rodíte, a( potom oceníte nádej a pomoc, ktorú dostávate 
pri duchovnom znovuzrodení. Musíte si prizna', akí ste skazen# kvôli prvému Adamovi, a( po-
tom oceníte to, $o urobil druh# Adam, aby to v&etko napravil. Dobrá správa je len do tej miery 
dobrá, do akej miery je tá zlá správa zlá.

Dávid to vyjadruje v $alme 51,7 takto: „H&a, v neprávosti som sploden#, a v hriechu ma 
po!ala moja matka.“ Je to biblická pravda. Na svet som pri&iel v neprávosti. Narodil som sa 
hrie&ny, lebo v hriechu ma po$ala moja matka. Sú !udia, ktorí nedoká(u prija' túto ve!mi poko-
rujúcu pravdu o svojom prirodzenom narodení. Chcú nás presved$i', (e Dávid tu vyznáva len 
to, (e on bol po$at# ako neman(elské die'a. No ubezpe$ujem vás, (e toto tu nevyznáva. Duch 
prorock# hovorí, (e 51. (alm je vzorová modlitba pokánia pre ka(dého hrie&nika. Neviem ako 
vás, ale m"a nepo$ali ako neman(elské die'a, a preto to vyznáva' nemusím. No istotne musím 
vyzna', (e ma po$ali sebeckí, rebelujúci rodi$ia, ktorí mi pod!a zákona dedi$nosti dali sebecké 
a spurné srdce. A také ostane, k#m nepok!aknem a nevyznám, tak ako Dávid o nieko!ko ver&ov 
neskôr: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ Lebo ten duch, 
ktorého som prirodzene zdedil, je po&kvrnen# duchom sebectva. V&etka moja spravodlivos' je 
„ako ohyzdné rúcho.“ (Iz 64,6) Kvôli mojej prirodzenej sebeckosti je po&kvrnené. Nemô(eme ani 
len za$a' skuto$ne dodr(iava' Bo(í zákon, k#m nedostaneme nové srdce. A to dostaneme len 
vtedy, ke) o" po(iadame. No nebudeme o" (iada', pokia! nám nesvitne, (e ho skuto$ne potre-
bujeme. Preto je (ivotne dôle(ité, aby sme rozpoznali to hrozné dedi$stvo, ktoré získavame pri 
narodení. Chvála Pánovi za duchovné dedi$stvo od druhého Adama. 

Pavol o tom hovorí v Efe(anom 2,1-3: „Aj vás, ktorí ste boli m+tvi vo svojich previneniach a vo 
svojich hriechoch, v ktor#ch ste kedysi chodili pod&a veku tohto sveta, pod&a knie%a"a mocností po-
vetria, ducha to, ktor# teraz pôsobí v synoch neposlu$nosti, medzi ktor#mi sme kedysi aj my v$etci 
obcovali v %iadostiach svojho tela robiac to, !o sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou 
de"mi hnevu ako aj ostatní.“ V&imnite si, (e Pavol sem zah="a aj sám seba... 

Review and Herald, 6. január 1891: „-udia sú od prirodzenosti sebeckí.“ Sme sebeckí od priro-
dzenosti, lebo sebectvo je hriech, a my hre&íme, lebo sme hrie&ni. Nestali sme sa hrie&nymi, lebo 
hre&íme. Hre&íme, lebo máme hrie&ne srdcia. Prem#&!ajte nad t#m.
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Zm#&!ame telesne a telesná myse! „je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje 
zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ (Rim 8,7) Telesná myse! mô(e jedine pácha' 
hriech. Neuverite!ne presne doká(e napodob"ova' poslu&nos'. Mô(e navodi' zdanie, (e sa sprá-
vate pod!a litery zákona, tak(e budete vyzera' dobre a budú vás obdivova', vá(i' si vás a vyvy-
&ova'... Len(e to nie je poslu&nos', ale pokrytectvo. 

Dôvod pre$o telesná myse! nemô(e poslúcha' je ten, (e rozhodne nemô(e milova'. Je len 
sebecká. Nemô(ete ani len za$a' poslúcha', k#m nedostanete nové srdce, lebo iba také mô(e 
milova' a „plnos"ou zákona je láska.“ (Rim 13,10) Je jedno, ako dobre dodr(iavate literu zákona, 
ak vás nemotivuje láska, nie je to poslu&nos'. „-udia sú prirodzene sebeckí. Konajú impulzívne, 
bez oh&adu na Bo%iu vô&u. Ich vlastná vô&a je im kritériom.“ (RH, 6. január 1891) 

Pavol o tom vo Filipanom 2,21 hovorí takto: „Lebo tí v$etci h&adajú svoje a nie Krista Je%i$ovo.“ 
Sestra Whiteová tento ver& komentuje v Signs of the Times, 2. jún 1887: „Je to jasne napísané 

na neobnovenom srdci a padlom svete: ,...tí v$etci h&adajú svoje...‘ Sebectvo je ve&k#m zákonom na$ej 
zdegenerovanej prirodzenosti. Sebectvo zastáva to miesto v du$i, kde by mal na tróne sedie" Kristus.“ 
Stalo sa to pred 6000 rokmi v rajskej záhrade, ke) Adam zhre&il a sebectvo zaujalo miesto lásky. 
A pod!a zákona dedi$nosti sa ka(d# z nás rodí so sebectvom na tróne !udskej prirodzenosti. Chvála 
Bohu, (e sa mô(eme rozhodnú' posadi' Je(i&a na trón svojho srdca. Mô(eme sa znovuzrodi'... 

Bratia a sestry, som ve!mi znepokojen#, ke) zis'ujem, (e mnohí z nás v na&ej milovanej cirkvi 
nepochopili stra&né, radikálne dôsledky pádu $loveka. Viete, ak si tieto následky pádu $loveka 
neuvedomíme, nebudeme schopní nále(ite oceni' a tie( prosi' o opatrenia plánu spásy. Nie 
náhodou a nie len pre zábavu tu spolu skúmame ná& mizern# stav, v ktorom sme v)aka pádu. 
Musíme si to uvedomi', aby sme uvideli skuto$nú h;bku na&ej hrie&nosti, skôr ne( by sme 
z celého srdca za$ali h!ada' Spasite!a. 

Ak si myslíte, (e hriech je len vedomé rozhodnutie neposlúchnu' Bo(í zákon, potom to jedi-
né, $o budete h!ada', je odpustenie svojich hriechov. Len(e problém hriechu má hlb&í rozmer, 
milí priatelia. Je to HRIECH s ve!k#m H. Je to ono sebecké, vzdorovité srdce. Áno, Je(i& vám chce 
odpusti' hriechy, ale nechce sa zaobera' len ovocím, On chce rie&i' kore" problému. Chce vám 
da' nové srdce, (Ez 36,26) ktoré bude ovládané zákonom lásky. 

No mô(e vám ho da', ak o" nepo(iadate? Nie. A po(iadate o" vôbec, ak si neuvedomujete, (e 
ho potrebujete? Nie. Je teda dôle(ité, aby ste si uvedomili tú potrebu? Je to nevyhnutne dôle(ité. 

Toto &túdium nie je nato, aby vám dalo nejaké zaujímavé veci na zamyslenie. Moji milí 
priatelia, tu ide o va&u spásu. Súvisí to s na&ou osobnou spásou. Je potrebné pochopi' pravdu 
o probléme hriechu, aby sme boli pripravení prosi' o rie&enie hriechu, aby sme si ho vá(ili a tú-
(obne ho prijali v celom rozsahu. 

Ó, aké hrozné následky malo pre !udstvo jedenie zo stromu poznania dobrého a zlého! In&pi-
rované pero v knihe Education, na str. 25 o tom pí&e: „Tam, kde bol raz vpísan# iba Bo%í charakter 
a poznanie dobra, bol teraz vpísan# aj charakter satana a poznanie zla.“ Predt#m, ako $lovek 
jedol zo stromu poznania dobra a zla poznal jedine dobro, ktoré je Bo(ím charakterom. No ke) 
$lovek jedol zo stromu poznania dobra a zla, aké poznanie nadobudol? Poznanie zla, ktoré je 
charakterom koho? Satana. 

Teraz má oboje: poznanie dobra aj poznanie zla. Oboje: pozostatky charakteru Boha a cha-
rakteru satana, teraz pôsobia v jeho (ivote. No ktoré z t#ch dvoch po páde prevláda? Ktoré ho 
riadi? Ktoré dominuje? Poznanie zla... *lovek má stále, aj po páde, napríklad svedomie, ktoré je 
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sú$as'ou poznania dobra a otravuje ho, ke) urobí nie$o zlé, teda spôsobuje, (e tú(i kona' lep&ie 
a by' lep&í, ne( je. Hoci má aj na)alej v sebe stopy Bo(ieho charakteru, má v sebe skuto$ne aj 
silu po$ína' si lep&ie? Vo svojom padnutom stave? Nie, on tú silu nemá. „...bezo m*a nemô%ete 
ni! robi".“ (Ján 15,5) 

Satan bol tak# nad&en#, ke) sa mu podarilo nahradi' prepis Bo(ieho charakteru – záko-
na lásky – prepisom svojho vlastného charakteru – zákonom sebectva – a dosiahnu', aby bol 
prevládajúcou, motivujúcou zásadou v !udskej prirodzenosti. Bol nad&en#. No neuspokojil sa 
s t#m, (e triumfoval len v tomto. Bol odhodlan# odstráni' dokonca aj zvy&ky Bo(ieho obrazu 
z !udskej prirodzenosti. Zaumienil si, (e tú slávu úplne vyma(e a odvtedy sa o to neprestajne 
pokú&a. A po$as 10 generácií sa mu to podarilo dosiahnu' v celom !udstve, okrem ôsmych !udí. 
A stále na tom pracuje, a( dodnes... 

Ako to robí? Ak#m spôsobom tak horlivo ni$í stopy Bo(ieho obrazu v $loveku? Ma(e pozo-
statky Bo(ieho zákona z !udského srdca. Manuscript Release, zv. 9, str. 229: „Bo%í zákon bol raz 
vpísan# do s+dc mu%ov a %ien. No ich pestované hriechy tento zápis zahmlili a takmer zmazali. 
Impresie vytvorené hriechom postupne zotreli impresie zákona.“ Ako to teda robí? Privádza nás 
k tomu, aby sme si sami vedome vyberali hriech. Zaka(d#m, ke) to robíme proti svojmu sve-
domiu, na&e svedomie je utlá$ané. Postupne je uml$ované, a( k#m sa nestane to, (e ho vôbec 
nepo$ujeme. A to je neodpustite!n# hriech, priatelia. (Mat 12,31) (5T 634.1) Toto je satanov cie! 
pre ka(dého z nás... O toto sa sna(í. Prosím vás, nespolupracujte s ním v tomto procese. 

Nalieham na vás kvôli vám sam#m, no najmä kvôli Kristovi, ktor# zaplatil nekone$nú cenu, 
aby vo vás mohol obnovi' svoj obraz. Prosím, dovo!te mu to... 

Uvediem jeden známy príbeh. Nájdeme ho v 1. Samuelovej 4. kapitole. Éliho synovia z ne-
poslu&nosti vzali truhlu zmluvy do boja proti Fili&tíncom. Dúfali, (e im prinesie ví'azstvo. Bola 
akoby talizmanom pre &'astie. Po$uli príbehy o tom, $o urobila v minulosti a dúfali, (e sa to 
stane znovu. No bol tu jeden ve!k# problém: zákon bol iba v arche, nie v ich srdciach. A tak Boh 
nemohol bojova' s nimi a za nich. V ten de" na bojisku bitku prehrali. Pri&li o (ivot, no nestratili 
len to. Stratili archu, priatelia, a nevieme si ani len predstavi', ako to Izraelcov zdrvilo. Nevieme, 
preto(e nechápeme, (e celá ich osobná identita bola spätá s t#m, (e Boh im zveril svoj zákon. 
Domnievali sa, (e ich to nadra)uje nad v&etk#ch ostatn#ch, a tu im ich najhor&í nepriate! vzal 
ten zákon v boji. Poslovi prikázali, aby túto hroznú správu oznámil Élimu. Posol prichádza a ke) 
si ho Éli vypo$uje, $o sa stane? Padá a zomiera. Je to neuverite!ne zdrvujúce. No úloha toho po-
sla sa e&te neskon$ila. Musel informova' aj man(elky t#ch dvoch m=tvych mu(ov. V(dy mi bolo 
zvlá&' !úto najmä tej jednej z nich, ktorá práve rodila. Vy$ká ten posol vhodnej&iu chví!u? Nie. 
Vrúti sa do stanu a správu oznámi tej úbohej rodiacej (ene. Tú to tak zasiahne, (e zomiera pri 
pôrode. No skôr ne( umrie, $o urobí? Svojho syna pomenuje pod!a okolností jeho narodenia... 
Pre <idov je to typické, robili to $asto. 

Pozrime sa, ako ho nazvala: 1. Samuelova 4,21: „A nazvala chlap!a Ichabod [Niet-slávy], lebo 
riekla: ,Ods"ahovala sa sláva z Izraela...‘“ Aké k!ú$ové slovo vidíte v texte? „Sláva.“ *o to slovo zna-
mená? Charakter. Je zaujímavé, (e ke) Moj(i& na vrchu Sinaj povedal: „Uká% mi, prosím, svoju 
slávu!“ (2 Moj 33,18) viete, ktoré hebrejské slovo je prelo(ené ako „sláva?“ Je to „chabod.“ Písme-
no „i“ v hebrej$ine jednoducho vyjadruje zápor, teda: „nie“ alebo „(iadny.“ Ten chlapec vlastne 
dostal meno: „<iadna sláva.“ Preto sa hne) nato dozvedáme: „Ods"ahovala sa sláva z Izraela 
a k tomu bola vzatá i truhla Bo%ia, a zomrel i jej svokor i jej mu%.“ 



48

B,-./0123 450607836, 5. 70928.:0

No v&imnite si, (e )al&í ver& to opakuje. Tentoraz je v&ak uveden# len najhlavnej&í dôvod, 
pre$o sa sláva vzdialila... „Preto riekla: ,Ods"ahovala sa sláva z Izraela, preto%e bola vzatá truhla 
Bo%ia.“‘ V(dy, ke) Písmo nie$o opakuje, je to dôle(ité. Vidíte tú hlbokú duchovnú pravdu? Vidíte 
tú názornú lekciu? Sláva sa vzdialila, preto(e ukoristili archu. No $o je v arche? Bo(í zákon, ktor# 
je prepisom Jeho charakteru, ktor#m je Jeho sláva. Samozrejme, (e ke) sa nepriate!ovi podarilo 
vzia' Bo(í zákon z najsvätej&ej svätyne, dôsledkom bol Ichabod = sláva sa vzdialila.

Bratia a sestry, presne to sa stalo, ke) nepriate! du&í vzal Bo(í zákon zo svätyne svät#ch 
z chrámov na&ich tiel a nahradil ho zákonom sebectva. Nastal „Ichabod.“ Sláva sa vzdialila a ob-
na(ila nás. Po 6000 rokov sa my !udia rútime od úpadku k e&te hlb&iemu úpadku a nadobúda-
me podobu satanského charakteru. To je tá zlá správa. Teraz nasleduje tá dobrá...
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6. KAPITOLA

NADOBUDNÚ% SLÁVY
(2 Tes 2,14)

V ktorom zas!úbení nachádzame podstatu tej dobrej zvesti? „Dám svoj zákon do ich vnútornosti 
a napí$em ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú &udom.“ (Jer 31,33)

Boh vymyslel plán, v)aka ktorému sa mô(e zákon vráti' do svätyne svät#ch a sta' sa vládnu-
cou silou, princípom, duchom, ktor# ovláda !udskú prirodzenos'. A my mô(eme by'

premenení od slávy k sláve, v)aka plánu spásy. Znovu mô(eme nap;"a' Bohom ustanoven#, 
kvôli hriechu straten#, no teraz krvou vykúpen# zámer...

Pozrime sa na to, $o Boh urobil, aby zvrátil to, $o sa pokazilo pri páde $loveka. Máme tu 
opis toho, $o sa udialo v nebi, ke) $lovek zhre&il. Zah="a to tie( dôsledky hriechu na !udskú 
prirodzenos'. Signs of the Times, 13. februára 1893: „Ke' !lovek zhre$il, celé nebo bolo naplnené 
smútkom; preto%e )lovek pod&ahol poku$eniu, stal sa nepriate&om Bo%ím, spoluú!astníkom sa-
tanskej povahy.“ Ak#m spôsobom sa $lovek stal spoluú$astníkom satanskej povahy? Sebectvo 
vystriedalo lásku, ten ist# duch, ktor# motivuje satanovu povahu sa stal duchom, ktor# mo-
tivuje povahu $loveka. Preto sa $lovek stal spoluú$astníkom satanskej povahy... „Obraz Boha, 
na ktor# bol stvoren# bol zmaren# a zni!en#. Charakter !loveka prestal by" v súlade s charakterom 
Bo%ím; kvôli hriechu sa !lovek stal telesn# a telesné srdce je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa 
nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ (Rim 8,7) Telesné srdce sa nemô(e 
podrobi' Bo(iemu zákonu, preto(e sa podrobuje satanovmu zákonu sebectva. Je ním tyranizo-
vané. „Anjelom sa zdalo, %e neexistuje spôsob, ako by sa mohol hrie$nik zachráni". Preru$ili spie-
vanie chvál a celé nebeské nádvorie smútilo kvôli skaze, ktorú priniesol hriech. Bez súladu s Bo%ou 
prirodzenos"ou, nepodria'ujúc sa po%iadavkám Jeho zákona, ne!akalo &udské pokolenie ni! iné, 
len skaza. Preto%e Bo%í zákon je nemenn# práve tak ako charakter Bo%í, nebola tu %iadna nádej 
pre !loveka, len ak by sa na$iel spôsob, ktor# by mohol odpusti" jeho prestúpenie, obnovi" jeho 
povahu, a obnovi" jeho ducha, aby odrá%al obraz Bo%í. Bo%ská láska vytvorila tak#to plán.“ Chvála 
Bohu za tak#to plán! Bol navrhnut# v srdci a mysli Boha od ve$nosti a bol nekone$ne drah#, ale 
tak#to plán skuto$ne existuje! 

A ak# je jeho zámer? Education, str. 15 a 16: „Nekone!nou láskou a milosrdenstvom bol navrh-
nut# plán spasenia a zaru)en/ +ivot na skú,ku.“ Tento (ivot bol darovan# Adamovi, a teda aj 
celému !udstvu. „Obnovi" v !loveku obraz jeho Stvorite&a, prinies" ho spä" k dokonalosti, v ktorej 
bol stvoren#, podpori" rozvoj tela, mysle a du$e tak, aby bo+sk/ zámer Jeho stvorenia mohol 
by" realizovan# – toto malo by" dielo vykúpenia.“ Chápete, $o je zámerom celého toho plánu? 
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V  ka(dom rozmere ná&ho bytia sme boli stvorení na podobu Bo(iu. Niesli sme Jeho obraz. No, 
hriech skazil a takmer úplne zni$il Bo(iu podobu v ka(dej oblasti na&ej prirodzenosti. Plán spá-
sy bol v&ak navrhnut# tak, aby obnovil obraz Bo(í v nás. Chvála Bohu za tak#to plán!

V&imnite si, ako v#sti(ne to podáva apo&tol Pavol. 2. Tesaloni$anom 2,13 – 14: „Ale my sme 
podl%ní 'akova" v%dycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom...“ Tu prichádza stru$né zhrnutie 
celého plánu spásy: „(e si vás Boh vyvolil od po$iatku cie!om spasenia v posvätení ducha a vo 
viere pravdy, k !omu vás povolal na$ím evanjeliom...“ A teraz prichádza zámer: „...nadobudnú" 
slávy ná$ho Pána Je%i$a Krista.“ Dobre, pou(ime ná& k!ú$. Pod!a apo&tola Pavla, je teda hlavn#m 
ú$elom tohto plánu spásy získa' charakter ná&ho Pána a Spasite!a Je(i&a Krista. Vidíte, budova-
nie charakteru je naozaj tá najdôle(itej&ia práca, ktorá bola kedy !u)om zverená... 

Po pravde, je to cel# ú$el plánu záchrany; by' zmenen# od slávy k sláve, rás' od jednej úrovne 
charakteru k druhej, $o je v podstate v#znam v#razu „od slávy k sláve,“ a to nie je pre kres'ana 
nie$o volite!né, $i áno? Je to v samej podstate srdcom a jadrom toho, $o znamená „by' kres-
'anom.“ Cel# tento plán, vynájden# v srdci Bo(om, v nekone$nej minulosti, bol zrealizovan#, 
pod!a slov Písma: „ke' pri$la plnos" !asu,“ (Gal 4,4) zaslaním Bo(ieho Syna na misiu s dvojit#m 
poslaním. *o bolo tou misiou s dvojit#m poslaním?
Po prvé:  Bol poslan#, aby zjavil Bo(iu slávu $loveku.
Po druhé: Bol poslan#, aby obnovil Bo(iu slávu v $loveku. 

Trvám na tom, (e toto vlastne zah="a v&etko, $o mal Kristus urobi', ke) bol poslan# od Otca. 
V skuto$nosti toto zah="a cel# plán spasenia. 

Nu(, niektorí by mohli poveda': „Ja som si ale myslel, (e Syn bol poslan# na smr' za na&e 
hriechy.“ To ur$ite áno, ale je to sú$as'ou zjavenia Bo(ej slávy $loveku. Bo(ia sláva je Jeho cha-
rakter a On ho vyjadril, ke) vyhlásil svoje meno. „Hospodin, Hospodin, siln# Boh &útostiv# a mi-
losrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o do milosti a pravdy, ktor# zachováva milos" tisícim a odpú$"a 
neprávos", prestúpenie a hriech, ktor# v$ak nijak#m !inom nenechá bez trestu vinného, ale na-
v$tevuje neprávos" otcov na svojich synoch i na synoch synov, na tre"om i na $tvrtom pokolení.“ 
(2 Moj 34,6-7) 

Viete, Kristus na krí(i, ukazuje nielen na milosrdenstvo Bo(ie, ale aj na spravodlivos' Bo(iu. 
Boh nielen (e zbavuje viny, On odpú&'a vinu. Ako? Na akom základe? T#m, (e pripo$íta na&u 
vinu na Nevinného na krí(i. A preto(e On zomrel za na&e hriechy, teraz my mô(eme (i' na ú$et 
Jeho spravodlivosti. Tak(e vo v&etkom, $o Kristus urobil, nám vlastne zjavoval Bo(iu slávu. Ale milí 
bratia a sestry, On nám odha!oval Bo(iu slávu, aby ju mohol v nás obnovi'. Ú$elom tohto zjavenia 
bolo vytvori' mo(nos' obnovy a samozrejme obnova bola závislá na zjavení. Pre$o? Nu( preto, 
lebo iba pozeraním mô(eme by' zmenení. On nám mal odhali' Bo(iu slávu tak, (e by sme sa na "u 
mohli pozera' a t#m by' menení od slávy k sláve na podobu toho, na koho sa pozeráme. Preto ak 
by nebolo zjavenie, nemohla by existova' obnova. Misia s dvojit#m poslaním, zjavenie – obnova, 
je miesto, kam potrebujeme v tomto bode upriami' na&u pozornos'. Najprv sa budeme zaobera' 
fázou zjavenia, a potom budeme &tudova' fázu obnovy a na&u spoluprácu... 

Fáza zjavenia. V&imnite si v tomto kontexte 2. Korin'anom 4,6: „Lebo je to Boh, ktor# povedal, 
aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktor# sa zaskvel v na$ich srdciach na osvietenie známosti slávy Bo%ej 
v tvári Je%i$a Krista.“ Vidíte tam opä' na&e k!ú$ové slovo? 

Urobme si tu obrázok. Planéta Zem s !udstvom sa nachádza v stave pretrvávajúceho hrie-
chu. Pod!a proroka Izaiá&a sme v hustej tme. (pozri Izaiá& 60) Sme stratení a jedin# spôsob, ako 
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nájdeme opä' zachra"ujúci vz'ah s Bohom je ten, (e necháme svieti' nejaké to svetlo na na&u 
cestu. A tak $o robí Boh vo svojom nekone$nom milosrdenstve? Posiela svojho Syna, aby bol 
t#m svetlom. „Lebo je to Boh, ktor# povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktor# sa zaskvel v na$ich 
srdciach na osvietenie známosti slávy Bo%ej v tvári Je%i$a Krista.“ Toto mal Je(i& urobi' pre !ud-
stvo, ke) bol poslan# Otcom – zjavi' Jeho charakter, svetlo Jeho nádhernej povahy.

V texte $ítame: „v tvári Je%i$a Krista.“ Je to zaujímavé, preto(e !udská povaha je zvlá&' zjavená 
v !udskej tvári. Samozrejme, cel# Jeho (ivot bol zjavením Jeho charakteru, ale vo v#zore je cha-
rakter obzvlá&' odhalen#. 

Boh posiela svojho Syna, aby odhalil Jeho slávu, a Syn poslal svojho Ducha, aby obnovil 
tú slávu, a umo(nil ju $loveku vidie'. Opä' platí, (e duchovné veci sa posudzujú duchovne. 
Prirodzen# $lovek toti( nebol schopn# vidie' to svetlo slávneho zjavenia Bo(ieho charakteru 
v Je(i&ovej tvári. Preto Je(i& posiela svojho Ducha, aby sme mohli ma' duchovné rozlí&enie, tú 
nadprirodzenú schopnos' vidie' svetlo. A ten ist# Duch, ktor# nás uschop"uje na" h!adie', nás 
bude tie( meni' na Jeho podobu. 

Desire of Ages, str. 341: „Jeho (Kristov) Duch rozvinie v !loveku v$etko, !o zu$&achtí charakter 
a pozdvihne povahu. To bude budova" !loveka pre slávu Bo%iu telesne, du$evne a duchovne.“ V&im-
nite si, (e to opä' zah="a celého $loveka. (pozri 1 Kor 6,19-20) „,Lebo nám nedal Boh ducha bojaz-
livosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.‘ (2 Tim 1,7) Povolal nás ,nadobudnú" slávy‘ – charakter 
– ná$ho Pána Je(i&a Krista. Povolal nás ,za súpodobn#ch obrazu svojho Syna.“‘ 2. Tesaloni$anom 
2,14 a Rimanom 8,29 (Poznamenávam, (e ja som tam to slovo charakter nevlo(il. Toto hovorí 
duch prorock#...)

Tak(e Otec poslal Syna, aby odhalil túto slávu, Syn posiela Ducha, aby obnovil túto slávu. 
Aká je na&a úloha spolupráce v tomto procese? Je to pozeranie sa na slávu. Ná& k!ú$ov# text 
to vysvet!uje ve!mi jasne. 2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa 
v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 
Pokia* sa nebudeme pozera- na zjavenie, obnova sa nemô+e za)a-. Práve preto Boh 
poslal svojho Syna zjavova- Jeho slávu *u1om, aby mohol zauja- pozornos- )loveka, 
upriami- o)i jeho mysle na zjavenie, a v1aka tomu mu da- mo+nos- znovunadobud-
nutia slávy, aká je v Kristovi. To je dôvod, pre)o Boh poslal svojho Syna.

Teraz vám polo(ím jednu otázku. Zamyslite sa nad t#m. Je nevyhnutné pozera' sa na zjave-
nie Bo(ej slávy v Kristovi aby sa v nás mohla za$a' obnova? Ako boli potom !udia obnovovaní 
od slávy k sláve predt#m, ako ju Kristus pri&iel zjavi'? Toto je dôle(it# bod. *i neexistovala doba, 
ke) malo !udstvo zúfalú potrebu zmeny od slávy k sláve predt#m, ako pri&iel Kristus túto slávu 
zjavi'? Existovala takáto doba? Áno, v skuto$nosti to bolo cel#ch 4000 rokov. A( 4000 rokov 
po páde pri&iel Kristus v tele, aby !udstvu zjavil Bo(iu slávu. Moja otázka teda znie: Ako boli 
!udia menení od slávy k sláve pred Kristov#m prv#m príchodom? 

Sväty"a a slu(by v nej. Pamätáte si na sedem miest, kde nám Boh zjavil Svoju slávu? Jed-
n#m z nich bola tie( sväty"a. Písmo hovorí, (e sväty"a bola plná Bo(ej slávy: „A sláva Hospo-
dinova sa zdvihla sponad cheruba na prah domu, a dom sa naplnil oblakom, a dvor bol pln# 
jasnosti slávy Hospodinovej.“ (Ez 10,4) Dávid hovorí: „Tak budem h&adie" na teba v svätyni, aby 
som videl tvoju silu a tvoju slávu.“ (< 63,3) Áno, pozeraním sa na charakter Bo(í, tak ako je 
zjaven# vo svätyni a jej slu(bách, boli !udia menení pred Kristov#m príchodom na podobu 
toho, $o videli, od slávy k sláve. 
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Ale je v tom )al&í há$ik. Neexistovala ur$itá doba pred zalo(ením svätyne a jej slu(ieb? Ako 
boli !udia menení od slávy k sláve pred zalo(ením svätyne a jej slu(ieb? Museli sa predsa pozera' 
na slávu. To je jedin# spôsob, ako mô(e by' niekto menen#. Mohli by sme poveda', (e prírodou. 
Ale je to dostato$né zjavenie pre na&u záchranu? Ani nie, preto(e je zni$ená, zdeformovaná 
a po&kvrnená vplyvom hriechu. Okrem zjavenia v prírode tu musí existova' nie$o iné, musí 
existova' nadprirodzené zjavenie. 

*o tak obetn# systém? Presne preto bolo !u)om nariadené obetova' baránka. Priatelia, pozri-
me sa spolu na jeden z mojich najob!úbenej&ích textov. 1. Moj(i&ova 3, 21: „A Hospodin Boh u!inil 
Adamovi a jeho %ene odev z ko%e a odial ich.“ Krása tohto ver&a nespo$íva v tom, $o je na povrchu. 
To je typické pre Písmo. Nikdy nebu)te spokojn# s $ítaním toho, $o hovoria slová. Proste Boha 
o duchovné rozlí&enie, ktoré vám pomô(e vidie', $o sa vlastne t#mito slovami myslí. 

Chcem aby ste si uvedomili, (e od samého po$iatku, v skuto$nosti e&te toho d"a, ke) $lovek 
zhre&il, mu Boh dal nadprirodzené zjavenie svojej slávy, svojho charakteru. Pán Boh vyrobil ode-
vy z ko(e pre Adama a jeho (enu a zaodial ich. O$ividne potrebovali oble$enie, figové listy im 
asi neboli dostato$n#m odevom. Pre$o boli zaodetí figov#mi listami? Preto(e boli nahí. Stvoril 
ich Boh nah#ch? Stvoril ich tak, (e boli oble$ení svetlom, odevom zo svetla. (LDE 249.2) Boli 
obrazom Bo(ím a Písmo zrete!ne sved$í o Bohu: „Odieva$ sa svetlom ako rúchom...“ (< 104,2) *o 
bolo zdrojom tohto svetla? Preb#vala v nich plnos' Ducha Bo(ieho, a tá sa prejavila ako svetelná 
aura, ktorá obkolesovala ich telesn# chrám. 

Je to ve!mi podobné tomu, $o sa stalo, ke) bol svätostánok na pú&ti naplnen# Bo(ou, stále 
existujúcou prítomnos'ou. Obklopovala ho &ekina, sláva, ktorá z toho stanu vy(arovala. Pod!a 
nej izraeliti vedeli, $i tam Boh preb#va, alebo nie. Rovnako je to aj s !udsk#m svätostánkom, 
ktor# Boh postavil s t#m zámerom, (e ho naplní svojou prítomnos'ou. To aj urobil a pokia! bol 
$lovek bezhrie&ny, tá sláva ho skuto$ne obklopovala.

Boh stvoril $loveka so slobodnou vô!ou. Z Bo(ej strany to bolo riziko. No bol ochotn# to 
riziko podstúpi', lebo uspokoji' ho mohla len dobrovo!ná láska bytostí, ktoré stvoril. Ke) sa 
zastavíte a poprem#&!ate o tom, v skuto$nosti jedine toto uspokojí aj nás. Ako by sa vám pá$ilo, 
keby ste mali robota, ktorého by ste si mohli naprogramova', aby vám ka(dé ráno desa'krát 
povedal: „Milujem "a, milujem "a, milujem "a, milujem "a...?“ Pochybujem, (e by ste z toho mali 
dobr# pocit. Robot by v&ak nemohol urobi' ni$ iné. Iba dobrovo!ná láska nás naozaj mô(e uspo-
koji'. Práve preto, aby ho !udské bytosti milovali dobrovo!ne, musel da' Boh !u)om slobodnú 
vô!u. No ke) to urobil, zárove" ich ubezpe$il, (e bude re&pektova' ich vo!bu. 

Tu vystupuje na scénu podstatná vec. O tom je vlastne celá spravodlivos'. Spravodlivos' 
hovorí: „Lebo !oko&vek seje !lovek, to bude i %a".“ (Gal 6,7) Toto uistenie je pre nás nevyhnutné, ak 
naozaj chceme ma' slobodnú vô!u. *o keby Boh povedal: „Po$uj, dám ti právo vo!by. Mô(e& si 
vybra', $o len chce&, no nie som si ist#, $i ti dovolím to aj ma'.“ Takto to nefunguje. Bola by to 
len pretvárka. No ke) nám Boh dal slobodnú vô!u, povedal: „Po$úvaj, ber ju vá(ne a pou(ívaj 
ju opatrne, lebo budem re&pektova' to, $o si vyvolí&.“ Rozumiete, (e jedine takto mô(eme ma' 
naozaj slobodnú vô!u?

Boh dal $loveku na v#ber, aby vyskú&al jeho vernos' a pomohol mu rozvinú' jeho charakter. 
O $o i&lo? O jeden strom uprostred záhrady, nazvan# „strom poznania dobrého

a zlého.“ Z toho stromu nemal jes', lebo Boh povedal: „...lebo toho d*a, ktorého by si jedol 
z neho, istotne zomrie$.“ (1 Moj 2,17) Poznáte ten príbeh... *o si v&ak vybrali? Oni z toho stromu 
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jedli, a t#m si vybrali smr'. Bolo na tom nie$o !ubovo!né, ke) Boh povedal: „...lebo toho d*a, 
ktorého by si jedol z neho, istotne zomrie$?“ Nie. Pre$o? Lebo rozhodnutie jes' zo stromu , sa 
rovnalo rozhodnutiu vzbúri' sa proti Bo(ej autorite a odmietnu' ju. 

Priatelia, nedá sa odmietnu' Bo(iu autoritu a neodmietnu' pritom Boha, lebo Boh je na-
&ím Tvorcom, na&ím Autorom. T#m pádom je aj na&ou Autoritou. On nás vymodeloval. On 
nás stvoril. Preto má nad nami právomoc. Ke) odmietame Bo(iu autoritu, odmietame Jeho 
samého. 

*oho je Boh jedin#m zdrojom? <ivota! Ke) sa Ho teda niekto rozhodne odmietnu', vlastne 
si vyberá smr'! *o sa stalo, ke) sa Adam s Evou rozhodli jes' z toho ovocia? 1. Moj(i&ova 3,6: 
„...a jedla a dala spolu i svojmu mu%ovi, a jedol. Vtedy sa otvorili o!i obidvoch, a poznali, %e sú 
nahí.“ Je ve!mi zaujímavé, (e a( vtedy, ke) Adam jedol a nie skôr „sa otvorili o!i obidvoch.“ 

Boh re&pektoval ich vo!bu. Ke)(e sa Ho rozhodli odmietnu', odchádza od nich Bo(í Duch 
a spolu s Ním sa stráca aj vonkaj&í prejav – to svetelné rúcho. Zrazu zistia, (e sú nahí a spaniká-
ria. Pre$o? Lebo, ako nám hovorí nasledujúci ver&, je to na sklonku d"a. 

Na toto mám svoj osobn# názor. Chcem, aby ste vedeli, (e sa nezakladá na „takto hovorí 
Hospodin.“ Preto vám hovorím otvorene, (e je to len môj osobn# názor: Verím, (e je piatok 
ve$er, tesne pred západom slnka. Mám na to nieko!ko dôvodov. Vieme, (e je ve$er, lebo )al&í 
ver& znie: „Potom po!uli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru ve!ernému.“ 
(1 Moj 3,8) Verím, (e je to piatok ve$er a ich Stvorite! a Pán soboty prichádza, aby sa s nimi v so-
botu zvítal. No oni pri poh!ade na seba spanikárili. Takto predsa do Jeho prítomnosti nemô(u 
vstúpi'. R#chlo sa to sna(ia nejako upravi'. Siedmy ver&: „A navia%uc fíkového lístia spravili si 
zástery.“ Zúfalo sa sna(ia nejako nahradi' svetelné rúcho a vyzera' prijate!ne.

Vidíte ten obraz? Tento $in je úplne prv#m príkladom $oho? Spravodlivosti zo skutkov. Ne-
zabúdajte na to, (e sa tu predstavuje celé !udstvo. Toto je !udská prirodzenos'. Nejde tu len 
o dvoch jedincov, ktorí s nami nemajú ni$ spolo$né. My sami sme v tom vyobrazení, takto sa 
správame. Pripú&'ate to? Ustavi$ne sa sna(íme vyzera' prijate!ne skrze na&e vlastné úsilie. Nedá 
sa to nazva' inak, ne( spravodlivos' zo skutkov. Sna(íme sa vyzera' slu&ne. V dne&nej dobe síce 
pou(ívame rafinovanej&ie spôsoby ako sú figové listy, no princíp je ten ist#.

Mimochodom, viete si predstavi', aká nepohodlná musela by' zástera z figov#ch listov, ke) 
predt#m nosili svetelné rúcho? Trvám v&ak na tom, (e telesné nepohodlie ani len nepostrehli, 
pre svoje du&evné trápenie. Obvi"ovalo ich svedomie. Nako!ko sú teda vhodné tieto odevy, aby 
vyzerali prijate!ne a obstáli v prítomnosti Hospodina Boha? *ítajme )al&í ver&: „Potom po!uli 
hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru ve!ernému.“

Je podve$er. Ke) predt#m po$uli tie známe kroky, v(dy Mu be(ali v ústrety, aby Ho pozdra-
vili, objali a prejavili Mu svoju lásku a v)a$nos' za v&etky Jeho stvorené diela, ktoré v tom dni 
$i t#(dni objavili. Kam v&ak utekajú tento krát? Schova' sa. „Ale Adam i jeho %ena sa skryli pred 
tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja.“ 

Vidíte ten okam(it#, radikálny vplyv hriechu na vz'ah medzi !udstvom a Bohom? Utekajú 
a skr#vajú sa, lebo majú strach. Viete si predstavi' tú boles', ktorú to vyvolalo v Bo(om srdci? 
Je 'a(ké predstavi' si, ako Ho to muselo zabolie'. Te&í sa na nich, miluje ich z celej du&e, chce pre 
nich len to najlep&ie, no oni pred Ním utekajú. Muselo Mu to doslovne zlomi' srdce... *o On 
napriek tomu urobí? Milujem ten obraz Boha, ktor# je nám tu dan#. 9. ver&: „A Hospodin Boh 
volal na Adama a riekol mu: ,Kde si?‘“ Hebrej$ina to vyjadruje t#m spôsobom, (e On ho neustále 
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volá. „Kde si? Kde si? Adam, kde si? Kde si? Chcem 'a spä'!“ Viete, $o po$ujem v t#ch slovách? 
„Hoci ste Ma odmietli, Ja som vás nezavrhol. Adam, chcem 'a spä'. Adam, mám plán. Vymyslel 
som spôsob. Bude Ma stá' v&etko, no dovo! Mi, aby som ti ho vysvetlil, aby som ti ho ukázal. 
E&te stále je nádej, Adam, dovo! Mi, aby som ti dal evanjelium. Kde si?“ 

Stále h!adá, a( k#m ich nenájde. Nájde ich, ako sa skr#vajú v najhlb&ej a najtmav&ej $asti 
záhrady a $o Mu Adam odpovie? „,Po!ul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nah# a preto 
som sa skryl.‘“ 

Zaujímavé... Je odet# figov#mi listami a vyznáva, (e je nah#. Do akej miery sú teda figové lis-
ty dostato$né, aby nás presved$ili, (e sme vhodne odetí, ke) stojíme v prítomnosti Hospodina? 
Nestoja za ni$. Uvedomte si priatelia, (e Adam je v tomto vyznaní jeden ve!k# krok pred Laodi-
ceou. My sme sa tak oklamali svojimi figov#mi listami, (e si myslíme, akí sme bohatí, zbohatli 
sme a nepotrebujeme nikoho. A ani nevieme, (e sme „biedni i mizerní na po&utovanie i chudobní 
i slepí i nahí.“ (Zj 3,17) Presne toto je na stave Laodicey tak desivé. Adam si aspo" uvedomuje, (e 
figové listy sú mu na ni$. Nech nám Boh pomáha uvedomi' si, (e na&e ohyzdné rúcha (Iz 64,6) 
sú k ni$omu. *o vlastne pomohlo Adamovi uvedomi' si svoju nahotu? To, (e uvidel Boha. 

Rovnako to pomohlo uvedomi' si úbohému Saulovi z Tarzu, (e v&etky jeho ohyzdné rúcha 
sú prakticky nani$, ke) sa neo$akávane stretol s Je(i&om na ceste do Dama&ku. Saul, ktor# v ten 
de" vyrazil z Jeruzalema mysliac si, (e je bohat#, zbohatol a nepotrebuje nikoho, odrazu tacka-
vo, potk#najúc sa vchádza do Dama&ku, ako prv# medzi hrie&nikmi. (1 Tim 1,15) Na ceste stre-
tol Je(i&a. My potrebujeme presne tú istú skúsenos'. Kie( nám Boh umo(ní rovnaké stretnutie, 
k#m je e&te $as obliec' sa! 

Adam síce uznáva svoju nahotu, ale preberá za "u aj osobnú zodpovednos'? Vyznáva svoj 
hriech, ale je jeho pokánie úplné? Nie... A akoko!vek by ho Boh chcel obliec' a spasi', nemô(e to 
urobi', pokia! to skuto$ne neo!utuje. Musí si prizna' vlastnú zodpovednos' za svoju nahotu. 
Preto v 11.ver&i nasledujú otázky: „A Boh mu riekol: ,Kto ti oznámil, %e si nah#?! (i si azda jedol zo 
stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho?‘“ Boh mu tu e&te aj napomáha. Priam 
tú(i po tom, aby sa priznal k tomu, $o urobil. Jedine tak mu to mohol odpusti'. No Adam mu 
na to odpovedá: „<ena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu, a jedol som.“ Vidíte 
$o robí? Obvi"uje nie len (enu, ale aj samého Boha. Vraví: „Keby si mi Ty bol dal lep&iu (enu, 
nebolo by sa to stalo. Dal si mi chybn# v#robok. Je to jej chyba, je to Tvoja chyba, ale nie moja!“ 

Bratia a sestry, takto je odhalená !udská prirodzenos'. Toto sme my. Ak# je Adam, také je 
!udstvo. Je to presne o tom, akí sme. A my si myslíme, (e sme bohatí a zbohatli sme, a nepo-
trebujeme ni$. Boh sa v nádeji a s tú(bou po lep&ej odpovedi obracia k (ene: „*o si to urobila?! 
A (ena povedala: Had ma zviedol a jedla som.“ Nie je tak trúfalá ako Adam, ale nepriamo vlastne 
hovorí: „Mimochodom, Bo(e, Ty si dovolil, aby bol ten had na strome. Ty si dovolil, aby nastali 
tie okolnosti. Je to hadova chyba, je to Tvoja chyba, ale nie moja.“

Ktor#ch &tyroch obetn#ch baránkov obvinili na&i prví rodi$ia, a my ich od tej doby tie( 
viníme? Boha, jeden druhého, satana a okolnosti. No nikdy sme neobvinili koho priatelia? 
Sam/ch seba!

Pán Boh tú(i z celého srdca odpusti' na&im rebelujúcim rodi$om a ponúknu' im nádej 
a odev. Nemô(e to v&ak urobi', pokia! sa nekajajú. Tak ako to mô(e urobi'? Pavol to vysvet!uje 
v Rimanom 2,4: „A !i poh+da$ bohatstvom jeho dobrotivosti, zná$anlivosti a zhovievavosti neve-
diac, %e "a dobrota Bo%ia vedie ku pokániu?“ 
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Ako teda Boh privádza tieto rebelujúce !udské bytosti k pokániu? Prednesie im prvú evan-
jeliza$nú káze", aká kedy odznela. *o je to evanjelium? Je to dobrá správa o Bo(ej dobrote 
k hrie&nikom, ktorí si ju ani nezaslú(ia. Poviete si: „Prvá evanjeliza$ná káze", aká kedy odznela!? 
(o t#m myslí$?“ A tu nasleduje 14. ver&, kde nad hadom zaznie kliatba. Nu(, priatelia, pre hada 
tá správa dobrá nie je. Pre"ho je to ve!mi zlá správa. No v&etko, $o je zlou správou pre hada, je 
dobrou správou pre nás. 

Máme tu prvú evanjeliza$nú káze" v dejinách a rád by som ju s vami preskúmal. Musíme sa 
veci pozrie' priamo na kore". Pán v polovici tejto kázne hovorí: „A polo%ím nepriate&stvo medzi 
tebou a medzi %enou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu 
rozdrtí$ pätu.“ O $om je to prvé proroctvo? O Spasite!ovi, ktor# príde, aby vyslobodil !udí z ty-
ranie hriechu a satana, ke) tomu starému hadovi, zvanému diabol, rozdrví hlavu. Od po$iatku 
bol satan stoto("ovan# s hadom, lebo ho pou(il ako prostriedok, cez ktor# oklamal !udstvo. 
A ke) Boh vyslovuje kliatbu nad hadom, komu to vlastne hovorí? Tomu starému hadovi zva-
nému diabol. (Zjav 12,9) 

Je to hlboké podobenstvo. To, $o sa stane skuto$nému hadovi, má duchovnú aplikáciu 
v tom, $o sa stane satanovi. Na druhej strane, komu sa má to zvlá&tne „Semeno,“ ktoré roz&liape 
hadovi hlavu, narodi'? <ene. A kde sa toto zas!úbenie naplnilo, priatelia? Na Golgote. 

*o znamená „Golgota?“ Je to „miesto, zvané Lebka.“ (Ján 19,17) No nie je ú(asné, ako jasne 
nám Boh dáva pozna', (e to, $o sa odohralo na Golgote, je naplnením úplne prvého zas!úbenia? 
V momente, ke1 bol krí+ vrazen/ do Golgoty, satanova lebka bola rozdrvená. Viete si 
to vôbec predstavi'? Ten ist# $in, ktor# ná&mu Spasite!ovi rozmlia(dil pätu, ho tie( priviedol 
do hrobu. No ke)(e sa had nemohol dotknú' Jeho hlavy, (1SM 256.1) nemohol Ho donúti' 
k tomu, aby zhre&il $o i len v my&lienkach. Hrob Ho nemohol zadr(a' a opä' vstal. Len(e had sa 
z tej rany, ktorá mu bola zasadená, u( nikdy nezotaví. Má rozdrvenú hlavu.

Ako bola jeho hlava rozdrvená? Satan svojou schopnos'ou klama' získal nad !udstvom moc 
a jedine klamstvami si ju aj na)alej dr(í. Kvôli klamstvám sme sa stali otrokmi hriechu, sebectva 
a satana. Preto ke1 pri,iel Je+i,, vyhlásil: „...a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ 
(Ján 8,32) 

Tie pôvodné l(i, ktor#mi nás satan priviedol do otroctva, boli vlastne l(i o Bo(om charak-
tere a o následku hriechu. Ve!mi jasne to mô(eme ukáza' na rozhovore pri strome poznania 
dobrého a zlého. Kde je odhalená skuto$ná pravda o obidvoch t#chto klamstvách? V Kristovi, 
v tom ukri(ovanom. V "om vidíme tú definitívnu pravdu aj o Bo(om charaktere aj o dôsledku 
hriechu. A pre t#ch, $o pravdu poznajú, je moc satanov#ch klamstiev zlomená. Jeho hlava je 
rozdrvená a my sme slobodní. Satan je porazen# nepriate!. Je to historick# fakt.

Niektorí si mo(no pomyslíte: „Po$kaj chví!u! Ako to, (e vyzerá tak# (iv# a na Zemi sa mu 
darí?“ Nu(, nedajte sa zmias' zov"aj&kom. *o sa stane, ke) rozdrvíte hlavu skuto$nému hado-
vi? E&te dlho mláti chvostom. Prosím, nedajte sa vtiahnu' do ohnivého jazera t#m mlátiacim 
chvostom smrte!ne zraneného hada. Kristus premohol ná&ho nepriate!a a my sme ví'azmi 
v @om a s Ním, ke) prichádzame ku krí(u a prijímame Ho spolu s t#m, $o pre nás vykonal. 

Boh vyhlasuje rozsudok nad (enou a nad mu(om. 19. ver&: „V pote svojej tvári bude$ jes" 
chlieb, a% dokia& sa nenavráti$ do zeme, lebo z nej si vzat#, preto%e si prach a do prachu sa navráti$.“ 
Boh im tu oznamuje, (e zomrú. Opakuje im to, pred $ím ich predt#m varoval: „...lebo toho d*a, 
ktorého by si jedol z neho, istotne zomrie$.“ (1 Moj 2,17) 
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Pre$o nezomreli v ten de", ke) z toho stromu jedli? Nepovedal im azda Boh pravdu? Za-
myslite sa nad t#m... 

*o urobí Adam, ke) mu v u&iach znie ortie! smrti? „A Adam nazval meno svojej %eny Eva, 
preto%e ona bola matkou v$etk#ch %iv#ch.“ „Eva“ v hebrej$ine znamená „(ivot.“ *o tu Adam vlast-
ne robí? Ako to, (e pomenúva svoju (enu „(ivot,“ ke) Boh sotva dopovedal, (e zomrú? Je to 
vari prejav vzdoru? Zviera päste a hovorí: „Odmietam tento verdikt! Naschvál nazvem svoju 
(enu ,(ivot!?‘“ Nie priatelia, toto sa tu neodohráva. Práve naopak, pôsobí tu viera. Vypo$ul si 
káze" o evanjeliu, porozumel jej, chopil sa jej a uveril. Ako to vieme? Preto(e to „Semeno,“ ktoré 
sa malo narodi' a roz&liapnu' hadovi hlavu sa malo narodi' (ene. Adam si myslí, (e je to jeho 
man(elka. Nemô(ete ho za to vini', lebo iné kandidátky e&te neexistovali. Boh nepovedal: „Prej-
de )al&ích 4 000 rokov a bude sa vola' Mária. Preto, ke) Adam naz#va (enu Evou, pomenúva 
ju na po$es' zas!úbeného Mesiá&a. Vierou sa chopil evanjelia a hne) ju aj prejavuje v praxi. 
Viera bez skutkov je naozaj m0tva. (Jak 2,20) Priatelia, teraz ho Hospodin Boh mô(e po$íta' 
za ospravedlneného vierou.

Teraz u( chápete v#znam nasledujúceho ver&a? „A Hospodin Boh u!inil Adamovi a jeho %ene 
odev z ko%e a odial ich.“ (1 Moj 3,21) Takto bol zaveden# obetn# systém. Hne) v )al&ej kapitole sa 
Kain háda s Ábelom, aká obe' je prijate!ná. Teda bola ustanovená v ten de", ke) $lovek zhre&il! 
Koniec koncov, Boh povedal: „...lebo toho d*a, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrie$.“ (1 Moj 
2,17) *lovek v ten de", ke) jedol, nezomrel jedine preto, (e máme „...Baránka, zabitého od za-
lo%enia sveta.“ (Zjav 13,8) V tom obetnom baránkovi, ktor# poskytol ten odev z ko(e, symbol 
rúcha spravodlivosti, sa krásne zjavil Bo(í Baránok. A ke) sa pozeráme na tú obe', ke) h!adíme 
na Bo(ie milosrdenstvo a spravodlivos' zjavené v Baránkovi, meníme sa. A ke) ten skuto$n# 
Baránok kone$ne pri&iel, ako Ho predstavil Ján Krstite!? „H&a Baránok Bo%í, ktor# sníma hriech 
sveta!“ (Ján 1,29) H!a)te na Neho, a budete menení na Jeho obraz... 
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7. KAPITOLA

H#ADELI SME NA JEHO SLÁVU
(Ján 1,14)

Obetovan# Baránok nám poskytol krásne zjavenie Bo(ieho charakteru. Svetlo svietiace z tohto 
Baránka zahá"a temnotu, ktorá kvôli satanovej l(i zahalila !udstvo. 'o bude osvet*ova- Nov/ 
Jeruzalem?

Zjavenie 21,23: „A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v *om, lebo sláva Bo%ia ho 
osvecuje, a jeho sviecou je Baránok.“ Baránok je t#m svetlom. V predo&lej kapitole som sa s vami 
podelil o svoj názor, (e to bol práve piatok, ke) Boh prichádza k Adamovi a h!adá ho v raji. 
Boh potom berie jah"a a Adama aj Evu zaodeje. Tvrdím to najmä preto, (e sa to celé naplnilo 
v piatok. Baránok Bo(í bol ako naplnenie predobrazu zabit# v piatok popoludní.

A $o potom predstavujú tie ko(ené odevy? Viete, nebol to odev z vlny. Tú ove$ku neostrihali. 
Odev z ko(e vyrobíte jedine tak, (e zviera'u vezmete (ivot. Tak sa zriadil obetn# systém. Baránok 
musel zomrie', aby sa !udstvo mohlo obliec'. *o tento odev predstavuje? Plá&' Kristovej spra-
vodlivosti. (COL 315.2) Izaiá& 61,10: „Preve&mi sa radujem v Hospodinovi, moja du$a plesá v mo-
jom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plá$"om spravodlivosti...“ Jedine tento odev 
je dosta$ujúci, ak máme stá' v prítomnosti Hospodina. „Lebo sme v$etci ako ne!istí, a v$etky na$e 
spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho...“ (Iz 64,6) Jedin# vhodn# odev je ten, ktor# bol zadová(en# 
za nekone$nú cenu prostredníctvom (ivota a smrti Je(i&a Krista, Pána na&ej Spravodlivosti. 

Mimochodom, chcel by som tu rozvinú' jednu my&lienku: Nie$o predsa len muselo zomrie'. 
Trvám na tom, (e v de", ke) $lovek zhre&il, nie$o muselo zomrie'. Lebo Boh povedal: „Toho d*a, 
ktorého by si jedol z neho, istotne zomrie$.“ (1 Moj 2,17) *o myslíte, kto sledoval ka(d# Bo(í krok, 
a dychtivo h!adal príle(itos', aby zakri$al faul? Satan. A keby ni$ nezomrelo v de", ke) $lovek poru-
&il toto prikázanie, $o myslíte, kto by sa postavil a pred cel#m vesmírom by z pln#ch p!úc zakri$al: 
„Hovoril som vám, (e sme iba kopa robotov! Nemáme skuto$ne slobodnú vô!u. Adam a Eva sa 
rozhodli jes' zakázané ovocie a hoci im Boh povedal, (e zomrú v de", ke) by jedli, nenechal im to, 
$o si vybrali. Nemám $o doda'. Sme roboti!“ Nemyslite si, (e by satan prepásol takú príle(itos'. 
Ni$ také v&ak poveda' nemohol. Pre$o? Lebo videl, (e nie$o predsa zomrelo. A hoci si jeho sebecká 
myse! nevedela predstavi', (e Boh skuto$ne zomrie, len aby nemusel zomrie' $lovek, uvedomil si, (e 
Boh na&iel nejak# spôsob, ako bude re&pektova' vô!u $loveka a predsa ho nechá (i'... 

O tomto je krí( moji milí priatelia. Boh zomiera a hoci re&pektuje a chráni na&u slobodnú vô!u, 
dáva nám &ancu vybra' si znovu. Takého Boha jednoducho musíte milova'. Viete, ú(asné je na tom 
to, (e Boh to bol ochotn# urobi', len aby nám umo(nil znova sa rozhodnú'. Len aby to umo(nil 
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a na základe toho sa ho satan sna(il presved$i', (e si to nikto nerozmyslí. Vidíme to ako zápas 
Krista v Getsemane... „Nestojí to za to,“ dohováral mu ustavi$ne. „Nikto si to nerozmyslí. Pre$o 
to robí&? V&etko sú to beznádejní buri$i. Zabudni na to. Vrá' sa domov. Nechce& predsa prejs' 
t#mito mukami. Aj tak sa to nevyplatí. Zabudni na to.“ Viete, $o mu odvetil Je(i&? „Som ochotn# 
prejs' t#m, aj keby som iba jednému $loveku umo(nil, aby sa vrátil a poslúchal m"a a môjho Otca 
z lásky. Prejdem t#m, aj keby som zachránil len jedného.“ Takého Pána musíte milova'. 

A ke) Ján hovorí: „H&a Baránok Bo%í, ktor# sníma hriech sveta,“ (Ján 1,29) )o t/m vlastne dáva 
na známos-? „Toto je ten predobrazn# Baránok. To je ten Jedine$n# zo v&etk#ch baránkov, vráta-
ne prv#ch dvoch, ktorí zomreli, aby zaodeli na&ich rodi$ov. Toto je ten Jedin#, na ktorého v&etky tie 
obete poukazovali. Je tu. Ajh!a, Baránok. A vzhliadaním k Nemu budete menení.“ 

Obetn# systém sa rozvíjal a v#razne dozrel, ke) sa zriadila sväty"a a jej slu(by. Ale v jadre 
stále zostalo obetovanie baránka. Nakoniec sa musel predobraz, preto(e nebol dostato$n#m 
zjavením, stretnú' so skuto$nos'ou. A tak, „...ke' pri$la plnos" !asu, poslal Boh svojho Syna, 
po$lého zo %eny...“ (Gal 4,4) 

Teraz sa budeme ubera' t#mto smerom. Ján 1,14: „A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi 
nami, a h&adeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol pln# milosti a prav-
dy.“ Opä' tu máme na&e k!ú$ové sloví$ko „sláva“ = charakter. Tento ver& hovorí o Kristovom 
poslaní – mal nám zjavi' Bo(iu slávu. No aby to mohol vykona', Slovo sa muselo sta' telom. 
Zaryme hlb&ie... 

Slovo sa stalo telom. Kto je t#m Slovom? Ján 1,1-4 nám na túto otázku jasne odpovedá: 
„Na po!iatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na po!iatku 
u Boha. V$etko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, !o povstalo. V *om bol 
%ivot, a ten %ivot bol svetlom &udí.“ To Slovo je Bo(í Syn. 

Signs of the Times, 13. február 1893: „V diele stvorenia bol Kristus s Bohom. Bol jedno s Bohom, 
rovnocenn# s Ním, jas Jeho slávy a priamy obraz Jeho osoby, predstavite& Otca. On jedin#, Stvorite& 
!loveka, mohol by" jeho Spasite&om. ,iadny nebesk# anjel nemohol zjavi" Otca hrie$nikovi a získa" ho 
spä", aby bol vern# Bohu. Ale Kristus mohol zjavi" Otcovu lásku; lebo Boh bol v Kristovi, zmierujúc 
svet so sebou.“ Jedine v)aka zjaveniu Bo(ieho charakteru, Bo(ej slávy, mô(e by' !udstvo zachránené. 
Dostato$ne ju v&ak mô(e zjavi' len jedna bytos', a síce Ten, ktor# je sám Bohom. <iadna iná stvore-
ná bytos' nie je schopná zjavi' Boha takého, ak# naozaj je. Je iba jeden, ktor# je jasom slávy svojho 
Otca a neoslabene odrá(a (iaru Jeho charakteru. Iba Stvorite! $loveka mohol by' jeho Spasite!om, 
lebo k spáse patrí aj obnova Bo(ej podoby v $loveku, a tú v nás mô(e obnovi' len Ten, ktor# ju 
v nás na po$iatku stvoril. Preto musí by' ná& Spasite! na&ím Stvorite!om. 

V&imnite si Dávida, ke) volá: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom 
vnútri.“ (< 51,12) Máme tu hebrejské slovo „bara,“ ktoré sa prekladá ako „stvori'.“ Je to jedi-
ne$né slovo a pou(íva sa v#lu$ne vo vz'ahu k Bohu. Toto slovo doslova poukazuje na to, ako sa 
z ni$oho vytvorí nie$o. Nájdeme ho tie( v 1. Moj(i&ovej 1,1: „Na po!iatku stvoril Boh...“ Vidíte, tú 
istú moc, ktorá prehovorila do prázdnoty tejto )asti vesmíru, potrebujeme na stvore-
nie nov/ch s0dc. Preto len ná& Stvorite! mô(e by' na&ím Spasite!om, lebo na&e pretvorenie si 
(iada tvorivú moc, ktorá je v Slove a jedine v Slove. 

Ján o tomto Slove hovorí: „V$etko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, 
!o povstalo.“ To ho stavia do úplne inej kategórie ne( ktorúko!vek stvorenú bytos'. On stvoril 
v&etko, a preto On sám nemô(e by' stvorením $i by' stvoren#, alebo ma' nejak# po$iatok. 
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Dot#kame sa mimoriadne dôle(it#ch teologick#ch otázok. Existuje mno(stvo zmäten#ch 
názorov na Kristovu osobu. Aj v na&ej milovanej cirkvi sú !udia, ktorí trvajú na tom, (e Boh 
v ur$itom momente po$iatok mal. No bratia a sestry, v&etko, $o má za$iatok, pri&lo skrze Neho. 
Preto On po$iatok nemá. On je „JA SOM.“ On v(dy bol a v(dy bude.

Desire of Ages, str. 530: „V Kristovi je %ivot, pôvodn#, neprepo%i!an#, neodvoden#. ,Ten, kto má 
Syna, má %ivot...‘ (1 Ján 5,12) Kristovo bo%stvo je istotou veriaceho o ve!nom %ivote.“ Ak by ná& Spa-
site! nemal sám v sebe neprepo(i$an# a neodvoden# – ve$n# – (ivot, potom vlastne nemáme 
istotu ve$ného (ivota. Je to ve!mi dôle(ité a nikomu nedovo!te, aby vás v tom zmiatol...

Jeho poslaním je zjavi' Bo(í charakter a to dáva jeho jedine$nému menu zvlá&tny v#znam. 
Slovo. On je Slovo. Aké mal poslanie? Zjavi' Bo(í charakter. A $o je to charakter? 

„...my$lienky a pocity dohromady.“ (5T 310.1) Ako oznamujeme svoje my&lienky a pocity? Svo-
jimi slovami, v&ak? Boh nám teda chce odhali' svoje pravé my&lienky a pocity vo$i nám.

Satan nám o Bo(om charaktere klamal. Kvôli nemu sme si mysleli, (e Boh má sebecké my&-
lienky a pocity, (e je hnevliv#, pomstychtiv#, tvrd# a despotick#. Nu( a my máme ve!k# problém 
a musíme sa Ho bá'. To v&etko sú klamstvá nepriate!a. Boh chce prejavi' svojmu odcudzenému, 
vystra&enému a kvôli tomu rebelujúcemu !udstvu, svoje pravé city. *o preto urobí? Po&le svojho 
Syna, aby nám skrze Neho povedal, $o k nám cíti. 

Jeremiá& 29,11: „Lebo ja znám my$lienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, my$lienky poko-
ja a nie zlého, aby som vám dal $"astnú budúcnos" a va$e o!akávanie.“ Preto Boh posiela svojho 
Syna a naz#va Ho Slovom. No nie je to prekrásne meno pre Krista vo svetle Jeho poslania? 

Youth ś Instructor, 28. jún 1894: „Kto je to Kristus? Jedin# Syn %ivého Boha. On je spojen# s Otcom, 
ako Slovo, ktoré vyjadruje my$lienku. Tak ako my$lienka mô%e by" vyslovená, Kristus je Bo%ím Slovom.“

Pozrime sa na nasledujúcu vetu v na&om k!ú$ovom texte: „A on, to Slovo sa stalo telom...“ 
Pre$o bolo nevyhnutné, aby sa Slovo stalo telom? Nu(, boli na to dva dôvody:
Po prvé  – jedine tak sme mohli to zjavenie pre(i'.
Po druhé  – jedine tak sme mohli tomu zjaveniu aj porozumie'. 

Boh existuje v nekone$nej sláve. Ke) sme sa stali hrie&nymi, dostali sme sa do stavu, (e sme 
u( viac neboli v harmónii so slávou, $i(e Bo(ím charakterom, a stala sa pre nás „oh*om spa&ujú-
cim.“ (<id 12,29) Tá plnos' slávy by nás bola spopolnila. 

*o musel preto urobi' Moj(i& na vrchu Sinaj, ke) (iadal: „Uká% mi, prosím, svoju slávu?“ (2 Moj 
33,18) Musel sa kry' v skalnej trhline, a Boh ho musel prikry' svojou rukou. A aj potom mu dovolil 
len zbe(ne zazrie' svoj chrbát. (2 Moj 33,20-23) V)aka tomu Moj(i&ova tvár odrá(ala (iaru tak jasne, 
(e sa Izraelci nemohli na "u pozera'. (2 Moj 34,30) To je sláva. A Moj(i& bol zbo(n#, svät# mu(. 

Milí priatelia, tá istá osoba Trojice, $o pre&la popri Moj(i&ovi na vrchu Sinaj, pri&la aj sem, 
chodila a rozprávala medzi nami. Je to tá istá osoba. Rozdiel bol len v tom, (e Slovo sa stalo 
telom. (Ján 1,14) Svoju bo(skú slávu zahalil !udsk#m zjavom. Ukryl ju v !udskom tele, a t#m ju 
stlmil a potla$il. Preto aj $idom 10,5 hovorí: „Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvät-
ného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo.“ 

Desire of Ages, str. 23: „Kristus hodlal prís" na ná$ svet v &udskom tele. Hovorí: ,Dal si mi telo.‘ 
Keby bol pri$iel v sláve, ktorú mal u Otca pred stvorením sveta, neboli by sme zniesli svetlo Jeho prí-
tomnosti. Aby sme mohli na* h&adie" a predsa nezahynú", zjavenie jeho slávy bolo zahalené. Jeho 
bo%stvo bolo zahalené &udskos"ou, nevidite&ná sláva vo vidite&nej &udskej podobe.“ Chvála Bohu 
za to... Priatelia, nepodce"ujte obe', ktorú prinieslo Slovo, ke) sa stalo telom. 
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Viete, ke) prem#&!ame o Kristovej obeti, oby$ajne myslíme v#hradne na to, $o urobil na krí(i. 
Áno, jeho obe' na krí(i bola nekone$ná. No musím vám poveda', (e Kristus priniesol nekone$nú 
obe' e&te pred t#m, ako mohol ís' vôbec na krí(. Viete, na krí(i musel zomrie', a to Boh nemô(e. 
Musel sa sta' najprv $lovekom, a a( potom to mohol urobi'. A uvedomte si, (e ke) sa stal $love-
kom, bola to nekone$ná, bolestivá a ve$ná obe'. Nestal sa $lovekom len preto, aby urobil $o treba, 
a potom sa vrátil do pôvodného stavu. Prijal !udsk# zjav, a ten si ponechá na ve$né veky. Preto, 
ke) vstal Je(i& z hrobu, umo(nil u$eníkom, aby sa ho dotkli. V ich prítomnosti jedol. Sna(il sa im 
t#m poveda', (e je e&te stále !udskou bytos'ou, $lovekom... A ke) vystúpil do neba v tom oblaku, 
$o pritom povedali anjeli? „Galilejskí mu%ovia, !o tu stojíte a h&adíte do neba? Tento Je%i$, ktor# bol 
vzat# od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ís" do neba.“ (Sk 1,11) 

Je $lovekom naveky. Je s !udstvom zjednoten# natrvalo. A práve z toho dôvodu stúpla u Boha 
mravná hodnota !udstva. Lebo Boh sa stal jedn#m z nás, aby nás spasil. „...a nazovú jeho meno 
Immanuel, !o je prelo%ené: S nami Boh.“ (Mat 1,23) Nezabudnite na to! 

Je to nad mieru ná&ho chápania: Boh, zvrchovan# tvorca tohto vesmíru, v&etk#ch t#ch milió-
nov a miliárd hviezd, Ten, ktor# ich stvoril, zostúpil dole na túto malú bodku a stal sa jedn#m 
z nás, malink#ch &kvrniek na tejto bodke, aby nás zachránil. A zostane jedn#m z nás nav(dy. 
Takého Boha jednoducho musíte milova'. 

Slovo sa stalo telom, a bolo to bolestivé... Bible Commentary, zv. 7, str. 915: „Kristus za neko-
ne!nú cenu, v bolestivom procese, záhadnom pre anjelov rovnako ako aj pre *udí, prijal *udskú 
podobu, skryl svoje bo+stvo a odlo+iac svoju slávu narodil sa ako bábätko v Betleheme.“ 
My si nevieme ani len predstavi', aké bolestivé to pre Krista muselo by'...

Pozrime sa do )al&ieho úseku ná&ho ver&a a rozoberme si )al&iu $as'. Ján 1,14: „A on, to Slovo 
sa stalo telom a stánilo medzi nami...“ V gré$tine je to doslovne prelo(ené ako „svätostánilo me-
dzi nami.“ „...a h&adeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol pln# milosti 
a pravdy.‘“ 'o vám to pripomína? 2. Moj+i,ova 25,8: „A spravia mi sväty*u, aby som b#val 
prostred nich.“ Sväty"a na pú&tnej rovine, na úpätí Sinaja, bola predobrazom vteleného Krista . 

Viete, ako !ud u( dlho &tudujeme sväty"u, ako symbol plánu spasenia. Je to správne. No 
prehliadame skuto$nos', (e sväty"a je v prvom rade symbolom samotného Krista. Cel# plán 
spásy je toti( stelesnen# v Osobe – v Je(i&ovi Kristovi. Preto Ján pou(íva toto zvlá&tne vyjad-
renie. Hovorí nám, (e tu máme nielen predobrazného Baránka, ale aj predobraznú sväty"u, 
predobrazného K"aza. Je(i& je naplnením celého predobrazného systému. 

Desire of Ages, str. 23: „Kristus si postavil svoju sväty*u uprostred &udsk#ch príbytkov.“ Je zrej-
mé, (e aj Duch prorock# Krista vníma ako naplnenie svätyne. „Svoj stan si rozlo%il ved&a &udsk#ch 
obydlí, aby mohol b#va" medzi nami a zoznámi" nás so svojím bo%sk#m charakterom a %ivotom.“ 
Vyz#vam vás, aby ste sväty"u &tudovali hlb&ie, lebo je to symbol vteleného Krista. 

Mimochodom, v na&ej milovanej cirkvi ve!mi polemizujeme o !udskej prirodzenosti Je(i&a 
Krista. Je to na zaplakanie, ke) vidím, ako nás táto téma rozdelila... A plaka' sa mi chce najmä 
vtedy, ke) vidím, ako nekres'ansky vieme debatova' o Kristovej prirodzenosti.

Milí priatelia, nejdem sa pusti' do tohto sporu, ale chcem vám poskytnú' vzácne svetlo, 
ktoré vám pomô(e uzrie' cestu.

Uvedomte si, (e zrejme najlep&ie získate jasnú predstavu o !udskej prirodzenosti Krista, 
ak pouva(ujete o svätyni ako predobraze. Po)me spolu na Sinajskú pú&'. V&etko je upravené. 
Krá$ame po úh!adn#ch uli$kách, vylo(en#ch kamením, a v&etci usporiadane táboria vôkol 
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&irokého priestranstva uprostred. Ke) sa k tomuto stredu dostaneme, vidíme tam vä$&í stan. 
*o myslíte, je krásny zvonku? Nie, zvonku vyzerá rovnako ako v&etky ostatné stany. Rovnako 
ho pokr#va ko(a hnedastá, $ierna, strakatá, na prv# poh!ad ve!mi oby$ajná. Pre$o? *o nám 
to hovorí o !udskej prirodzenosti Krista? Bol ten !udsk# stan, to !udské telo, ktoré Kristus 
prijal, mimoriadne prí'a(livé? Pri'ahoval !udí jeho vzh!ad? Nie, práve naopak. Izaiá& 53,2 ho-
vorí: „Lebo vyrástol pred ním ako ne%n# prútok a ako kore* z vyprahlej zeme; nemal podoby ani 
krásy; videli sme ho, ale nebolo na *om vidie" toho, pre !o by sme ho boli b#vali %iadostiví.“ Pre-
dobrazn# stan dokonale symbolizoval svoje naplnenie. Navonok síce nebol nejako pôvabn#, 
ale ako to bolo zvnútra? Nu(, vnútro sa od základu ve!mi lí&ilo od v&etk#ch ostatn#ch stanov. 
Bol tak dokonale krásny, (e to mohol vytvori' len najzru$nej&í umelec pod priamym vedením 
Ducha Svätého. V&etko bolo vyhotovené dokonale a oblo(ené naj$istej&ím a najjemnej&ím 
zlatom. A osvet!ovala ho preb#vajúca &ekina, prítomnos' samotného Boha. Bohaté farby, 
vy&ité do gobelínov#ch záclon sa odrá(ali od zlat#ch stien. Bolo to tam prekrásne, lebo to 
symbolizovalo Krista v tele, v ktorom „preb#va v$etka plnos" bo%stva telesne...“ (Kol 2,9) V "om 
máme odblesk charakteru jeho Otca. 

Bible Commentary, zv. 7, str. 904: „Keby bol pri$iel medzi &udí vo svojej vzne$enej, nebeskej po-
dobe, Jeho vzh&ad by bol pri"ahoval mysle &udí k nemu a boli by ho prijali bez prejavu viery... Viera 
&udí v Krista, ako Mesiá$a, nemala spo!íva" na vidite&n#ch dôkazoch, a oni v neho neuverili kvôli 
Jeho osobnej prí"a%livosti, ale kvôli Jeho vzne$enému CHARAKTERU, ak# nikto in# nikdy nemal 
a ani nemohol ma".“ Na&li by ste niekde rovnakú krásu, aká bola vo svätyni uprostred Sinajskej 
pú&te? Nie, nena&li. V Kristovi je vynikajúci charakter, ak# nikto nikdy nemal a ani nemohol 
ma'. Poh!ad na sväty"u vás postaví na pevnú cestu k pravde, ke) budete skúma' !udskú priro-
dzenos' Je(i&a Krista. Zaryme e&te hlb&ie.

Ak# zákon bol napísan# na kamenn#ch doskách, ktoré boli v Svätyni svät#ch, v tom stane 
uprostred Sinajskej pú&te? Bol to zákon lásky, Bo(í zákon. Priatelia, Kristus mal zákon lásky 
napísan# vo svojom srdci hne) od samého za$iatku. A my to ve!mi jasne doká(eme v )al&ích 
kapitolách. 

In Heavenly Places, str. 201: „Pán spojil svoju prirodzenos" s &udskos"ou v#slovne na to, aby sa stal 
rozpoznate&nej$ím a jednozna!nej$ím predmetom ná$ho rozjímania a lásky. Poz#va nás, aby sme sa 
priblí%ili a rozjímali o tom ve&kom svetle, ktoré nevidite&n# Boh odel &udsk#m rúchom a vy%arovalo 
slávu takú zjemnenú a stlmenú, aby na$e o!i ten poh&ad zniesli. Kristus je svetlo Neba. V jeho tvári 
uzrieme Boha.“ Chvá!te Pána za toto vtelenie. Toto nás privádza k lep&iemu pochopeniu ver&a, kto-
r# sme u( raz uviedli... 2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve 
Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 

Mohol Moj(i& pozorova' tú slávu s odhalenou tvárou? Nie. Ako je potom mo(né, (e my 
mô(eme? Lebo Je(i& nosil závoj. Svoju bo(skú slávu zahalil do *udskosti, aby sme ju mohli 
pozorova- s odhalenou tvárou. 

Signs of the Times, 4. apríl 1895: „Kristus pri$iel v podobe hrie$neho tela, zaodejúc svoje bo%stvo 
&udsk#m zjavom, aby mohol prinies" svetu dokonalos" Boha v Jeho vlastnom charaktere. Pri$iel pred-
stavi" Boha nie ako prísneho sudcu, ale ako milujúceho otca... Boh je láska. Toto bola tá ve&ká pravda, 
ktorú Kristus pri$iel zjavi" svetu. Satan tak prekrútil Bo%í charakter pred svetom, %e !lovek sa vzdialil 
od Boha; ale Kristus pri$iel, aby svetu ukázal Otcove vlastnosti a predstavil presn# obraz svojho Otca. 
Cie&om Kristovho poslania na svete bolo zjavi" Otca.“ Uspel Kristus v tomto poslaní? Dokonale, pria-
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telia. Vlastne to aj mohol poveda' Filipovi: „Na to mu povedal Filip: Pane, uká% nám Otca, a bude 
nám dos". Je%i$ mu povedal: Tak# dlh# !as som s vami, a nepoznal si ma Filipe?“ (Ján 14,9) Je(i& tak 
dokonale zjavoval svojho Otca, (e naozaj mohol poveda': „Kto m*a videl, videl Otca...“ 

That I May Know Him, str. 338: „Keby bol pri$iel na ná$ svet Boh Otec a preb#val by medzi nami 
on, keby sa bol poní%il a zahalil svoju slávu, aby sa &udstvo mohlo na*ho pozera", príbeh Kristovho 
%ivota, ktor# máme, by sa nebol zmenil... V ka%dom Je%i$ovom !ine a v ka%dej lekcii Jeho v#u!by máme 
vidie", po!u" a rozpoznáva" Boha. Na poh&ad i po!utie je to fakticky hlas a po!ínanie Otca.“ In#mi slo-
vami, Je(i& tak dokonale zjavil svojho Otca, (e keby bol Otec pri&iel a zjavil sa osobne, tak dejiny by 
sa a( do posledného detailu a slova zhodovali s t#mi, ktoré máme zaznamenané v Novom Zákone. 
Odviedol skuto$ne vynikajúcu prácu, ke) plnil svoje poslanie a zjavoval Bo(iu slávu $loveku! 

Pozrime sa, ako to vyjadruje Pavol v liste <idom 1,3. Je to fakt k!ú$ov# ver&. Pavol hovorí 
o tom, ako jedine$ne, krásne a dokonale Kristus naplnil svoje poslanie. Pou(íva pritom hebrej-
skú poéziu. 

+t#l, ak#m napísal túto knihu, sa v#razne lí&i od &t#lu, ktor# pou(íval pri písaní svojich listov 
pohanom: Gala'anom, Efe(anom, Filipanom, Kolo&anom, at). +t#l knihy <idom je v skuto$nosti 
tak# odli&n#, (e mnohí teológovia trvajú na tom, (e nie je mo(né, aby bol jej autorom Pavol. 
Okrem rôznych debát o jej autorstve sa tie( debatuje o jej obsahu, ktor# je tie( v#razne odli&n#. 
Hovorí toti( o svätyni. To sa v&ak dá !ahko vysvetli' t#m, (e Pavol pí&e svojmu vlastnému !udu. Ne-
mô(e predsa hovori' o svätyni s pohanmi. Nerozumeli by mu. No pre <idov to nie je ni$ nové pod 
slnkom. Pavol pou(íva svoj typick# &t#l hebrejskej komunikácie, ktorému <idia dobre rozumejú. 
Uvádzam to, lebo chcem, aby ste videli, (e v 3. ver&i máme vlastne hebrejskú báse". 

<idia vytvárajú básne inak ako my. Ner#mujú posledné slová, ale hovoria to isté, in#m spô-
sobom. Naz#va sa to „paralelizmus“ a Star# zákon je ho pln#. Nájdete ho v knihe Prísloví, <al-
mov, at). Paralelizmus znamená poveda' to isté, len in#m spôsobom: dvojver&ia, malé paralely. 
Táto hebrejská báse" prekrásne opisuje, ako Je(i& dokonale naplnil svoje poslanie, ke) zjavil 
charakter svojho Otca. 

Prvá veta: „...ktor# súc odbleskom jeho slávy...“ Pavol sa tu odvoláva na Krista a hovorí nám 
o "om, (e je odleskom slávy svojho Otca. To slovo „odblesk,“ ako sme u( spomenuli, znamená 
„nezmen&enú (iaru“ Otcovej slávy. Ke) pou(ijeme ná& k!ú$ k slovu „sláva,“ vidíme ako krásne 
nám tu Pavol hovorí, (e Je(i& plne zjavil dokonal# charakter svojho Otca. Rozoberme si to. 

Boh je vo svojej podstate nekone$ne slávny a má teda nekone$ne dokonal# charakter. Preto 
ak Kristus zjavil plnos', odlesk Bo(ej slávy, musel zjavi' aj nekone$ne dokonal# charakter. Otáz-
kou ale je, $i ho naozaj zjavil... 

Testimonies, zv. 6, str. 60: „Kristov %ivot zjavuje nekone!ne dokonal# charakter.“ V&imnite si, 
(e nezjavil len dokonal# charakter, On zjavil NEKONE*NE dokonal# charakter. Nedá sa dosta-
to$ne zdôrazni' dôle(itos' pochopenia tohto konceptu. V )al&ej kapitole si to vysvetlíme. Teraz 
si to len ulo(te v pamäti, alebo si to pozna$te. On veru netrpel nedostatkom slávy Bo(ej ako 
my. (Rim3,23) 

Druh# riadok na&ej básne je ve!mi zaujímav#: „...a obrazom jeho podstaty...“ Hovorí to isté, 
ale in#m spôsobom. Nerozpoznali by sme to, keby sme sa nepozreli do pôvodného jazyka. Je 
tam jedine$né grécke slovo, ktoré je prelo(ené ako „obraz.“ V gré$tine je to slovo „khar-ak-tar.“ 
(Strongova konkordancia G5481) *o v tom slove vidíte? Charakter. Toto slovo je pou(ité v celom 
Novom zákone iba raz, a to práve tu, v tejto básni. 
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Je fascinujúce, (e toto slovo sa pou(íva v mnoh#ch jazykoch: v &paniel$ine, francúz&tine, angli$-
tine, ba aj ru&tine. Zdá sa, (e niektoré slová sú také dôle(ité, (e Boh ich zjavne chráni pred typick#mi 
zmenami z jedného jazyka do druhého. Rovnako je to so slovom Sabat – Sobota. *o sa t#ka slova 
„khar-ak-tar,“ vedú sa debaty o tom, (e by aj toto grécke slovo mohlo pochádza' z hebrej$iny. 

*o to grécke slovo vlastne znamená? Urobíme si malú etymologickú &túdiu. Vezmime si 
do rúk najstar&ie rukopisy, aké nájdeme. Mô(eme &tudova' grécke rukopisy, ktoré sú omnoho 
star&ie ako novozákonné spisy. Ak budeme skúma' v t#chto starovek#ch gréckych rukopisoch 
a h!ada' na&e slovo „khar-ak-tar,“ zistíme, (e sa toto slovo vz'ahuje na razi$a mincí, alebo rytca. 
Ale $as plynul a ako sa to pri slovách obvykle stáva, v#znam sa menil. Keby sme si do rúk vzali síce 
menej staré spisy, no stále star&ie ako novozákonné, zistili by sme, (e slovo „khar-ak-tar“ sa trochu 
vyvinulo a vz'ahuje sa u( na nástroje, ktoré rytec pou(íva. Slovom „khar-ak-tar“ sa ozna$uje raz-
nica, pe$iatka, ba aj zna$kovacie (elezo. Potom budeme sledova' jeho pou(itie v novozákonn#ch 
$asoch a zistíme, (e sa nám toto slovko vyvíjalo e&te )alej a teraz sa vz'ahuje na samotnú rytinu, 
vyrobenú rytcom pomocou nástrojov – lept, znak alebo pe$a'. Najbli(&ie k ná&mu v#razu majú 
$ínske znaky, $o sú vlastne malé obrázky, $i rytiny vytvorené nástrojom. Pod!a novozákonn#ch 
$ias sa to vz'ahuje na rytinu, znak alebo pe$a' vyrobenú nástrojom rytca. 

Znak alebo pe$a' – sú to pre vás známe slová? Zamyslite sa nad t#m. Je to ná& „khar-ak-tar,“ 
ktor# ur$uje ná& osud. Je to bu) znak, alebo pe$a'. A kde sa jedno, alebo druhé nachádza? 
Na $ele. Je to azda nejaké vidite!né znamenie? Je to ná& charakter, milí priatelia. Sú to na&e „...
my$lienky a pocity dohromady,“ (5T 310.1) prispôsobené bu) zákonu lásky, alebo zákonu sebec-
tva. V prednej $asti mozgu, priamo pod $elom sa nachádza $eln# mozgov# lalok, a práve tam 
sídli na&e svedomie. Tam je napísan# Bo(í zákon. Pre lásku Kristovu a v moci Ducha Svätého 
sa v&etci musíme nau$i' zla)ova' na&e my&lienky a pocity s duchom zákona, ktor#m je láska. 
A tak# charakter je zape$aten# pre ve$nos'. 

Niektorí mô(u namieta': „Po$kaj, myslel som si, (e znamenie a pe$a' súvisia s t#m d"om 
v t#(dni, ke) chodím do Bo(ieho domu.“ Nu(, áno, ur$ite to s t#m súvisí, ale nie$o vám po-
viem milí bratia a sestry. Poznám to!k#ch adventistov siedmeho d"a, ktorí si spokojne t!apkajú 
po chrbte a nepochybujú o tom, (e budú dokonalí, ke) príde Je(i&, lebo vedia, v ktor# de" t#(-
d"a sa chodí do zborového zhroma(denia, a preto budú zape$atení. No prem#&!ajte nad t#m, 
priatelia. Je to ove!a hlb&ie. Pe$a' zah="a to, koho zvrchovane milujete.

My musíme dospie' do stavu, (e budeme Boha nato!ko milova', +e by sme rad,ej zomreli, 
ako Ho neposlúchli. (5T 53.2) To je charakter vhodn# pre nebesia. To je pe$a'. Áno, nastane 
tu problém, ktor# sa bude t#ka' &tvrtého prikázania, a ka(dému z nás dá mo(nos' dokáza', $i 
takúto lásku máme, alebo nie. No nemyslite si, (e pe$a' je len o tom, kedy sa má ís' do zhro-
ma(denia. Nemyslite si, (e budete ochotní rad&ej zomrie' ako prestúpi' &tvrté prikázanie, ak si 
nezamilujete Je(i&a nato!ko, (e by ste rad&ej zomreli, ako poru&ili niektoré z )al&ích deviatich. 
K tejto pe$ati patrí ove!a viac ne( si vä$&ina z nás uvedomuje. 

Znamená to usadi' sa v pravde, pre lásku Je(i&a Krista, (2 Kor 5,14) a to a( tak, (e by sme 
ochotne rad&ej polo(ili svoje vlastné (ivoty, ne( by sme ho neposlúchli, sklamali $i nejako skres-
lili. (GC 619.1) Toto je pe$a', a chcem, aby ste ju mali, ke) Je(i& príde. 

No pozor priatelia, nestane sa to za noc! Do toho musíme dorás', od slávy k sláve. Vo svo-
jej láske k Je(i&ovi musíme za$a' rás', a( do toho stavu, kde budeme ochotní rad&ej pre"ho 
zomrie' ako ho neposlúchnu'. A mali by sme s t#m za$a' u( TERAZ.

Oliver
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Vrá'me sa spä' k ná&mu textu. Je(i& je „khar-ak-tar“ Otca. Pavol pou(il vo svojej básni naozaj 
perfektné slovo. Kto je Je(i&? Nu(, v podstate je t#m razi$om mincí. On nás na po$iatku vyryl, 
napísal na nás svoj zákon a vtla$il do nás svoju podobu. A potom, ke) sme sa stratili ako gro&e, 
(Luk 15,8-10) Otec ho poslal ako nástroj, aby nás opä' vyryl. A napokon, On sám je aj rytinou, 
na ktorej podobu sme obnovovaní. On je „khar-ak-tar“ svojho Otca.

Pozrite sa, ako tento ver& vyjadruje Moffatov preklad Biblie (anglick# preklad): „On, odrá%a-
júc Bo%iu jasnú slávu a s pe!a"ou samotného Bo%ieho charakteru ...“ ($id 1,3) Presne toto doslova 
hovorí gré$tina. Na Je(i&ovi je vyryt# samotn# Bo(í charakter. Luká& 15,8-10: „Alebo ktorá %ena, 
ktorá má desa" gro$ov, keby stratila jeden gro$, neza%ne sviece a nezametá domu a neh&adá bedlivo, 
dokia& nenájde? A ke) nájde, zvolá priate!ky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som na$la 
gro$, ktor# som bola stratila. Tak, hovorím vám, b#va rados" pred anjelmi Bo%ími nad jedn#m 
hrie$nikom, !iniacim pokánie.“ Pán nás v tomto podobenstve prirovnáva k minci. Ako sme 
si povedali, najstar&í starovek# v#znam slova „khar-ak-tar“ je razi$ mincí. Ke) nás ná& bo(sk# 
„khar-ak-tar“ prv#krát vyrazil, ke) nás stvoril, zapísal nám do s=dc svoj zákon. Vyryl do nás svo-
ju podobu. (1 Moj 1,26) Tak ako ka(dá dobrá minca, aj my sme boli vyrazení, aby sme zjavovali 
Panovníka rí&e. Boh nás vyrazil, aby sme boli menou vo vesmíre. V&etky inteligentné bytosti sa 
tak mohli na tieto mince pozrie' a vyvodi' si presn# a prekrásny záver o tom, ak# bol samotn# 
panovník rí&e. To bol zámer, pre$o sme boli na Jeho obraz stvorení. 

No stali sme sa straten#mi mincami... +es'tisíc rokov sme sa plazili v &pine a prachu planéty 
Zem. Samozvan# vládca tohto sveta po nás &liapal a sna(il sa odstráni' ka(dú stopu Bo(ieho 
zákona a podoby z na&ich mincí. No Rytec po nás stále tú(i. Vidí nás ako cenn#ch, a preto sa stal 
jedn#m z nás, aby h!adal a zachránil straten#ch. (pozri Luk 19,10) Osvecuje svet rovnako ako tá 
gazdiná za(ne v dome sviece. Kristus v&ak nesvieti sviecami, ale zjavením Bo(ej lásky. Kde pod!a 
vás (iari najjasnej&ie? Na golgotskom krí(i. A vo svetle, ktoré prúdi z Krista, toho ukri(ovaného, 
sa stratené mince nájdu. 

Milí bratia a sestry, musíme sa zveri' do dokonale kvalifikovan#ch rúk rytca. On potom 
naplní svoje novozmluvné zas!úbenie a znovu vyryje zákon do mäsit#ch dosiek na&ich s=dc. 
(2 Kor 3,3) Potom sa pre lásku Kristovu a v moci Ducha Svätého nau$íme zla)ova' na&e my&-
lienky a pocity s Duchom zákona, a budeme premie"aní obnovením na&ej mysle, (Rim 12,2) 
od slávy k sláve. 

Ale ak tento proces neprebehne, nebudeme pripravení. Ako budeme potom prenesení na ne-
beské brehy, ke) príde Razi$ mincí, aby si pozbieral svoje mince? Pri svojom príchode polo(í 
ka(dému túto otázku. Marek 12,16: „*í je toto obraz a nápis?“ Ak# zákon je vpísan# do mäsit#ch 
dosiek tohto srdca? *í obraz sa zjavuje v tomto (ivote? 

Odpove) na "u rozhodne o na&om osude. Ak je v tom nápise zákon lásky, podoba je Bo(ia. 
Vtedy Razi$ mincí povie: „Dajte Bohu, $o je Bo(ie.“ No ak je v tom nápise zákon sebectva, podo-
ba je Satanova. Potom bude musie' Razi$ poveda': „Dajte satanovi, $o je satanovo.“ 

Milí priatelia, dovo!te Razi$ovi mincí, aby vás znovu vyrazil. Nau$te sa spolupracova' pri 
tejto opätovnej razbe, aby aj na vás mohol Razi$ poveda': „Dajte Bohu, $o je Bo(ie...“



65

8. KAPITOLA

SÚC ODBLESKOM JEHO SLÁVY
(%id 1,3)

Vzh!adom na to, (e rozoberáme vrcholné zjavenie Bo(ej slávy v Jeho synovi, chcem s vami v tejto 
kapitole rozobra', ako je mo(né, (e Je(i& bol odbleskom Otcovej slávy a presn#m obrazom jeho 
podstaty, k#m bol $lovekom. 

Z kontextu listu <idom jasne vypl#va, (e báse", ktorú sme si rozobrali sa t#ka Krista v tele. 
Niekto by sa mohol prie', (e je to oprávnen# opis Krista pred vtelením. Bol napravo od Bo(ieho 
trónu, preto bol iste odbleskom jeho slávy a presn#m obrazom Jeho osoby. No ke) sa pozriete 
na to, $o o tom hovorí in&pirácia, nemô(ete sa zm#li'. 

Youth Instructor, 21. november 1895: „Pri poh&ade na Krista v tele, sa pozeráme na Boha 
v &udskej podobe a vidíme v *om odblesk Bo%ej slávy, presn# obraz Boha Otca.“ Sestra Whiteová tu 
jasne pou(íva slová textu <idom a ozna$uje Je(i&a v tele, teda vteleného Krista.

Spirit of Prophecy, zv. 2, str. 9: „Bol presn#m obrazom svojho Otca, nielen !rtami, ale dokona-
los"ou charakteru.“ 

Testimonies, zv. 6, str. 60: „Kristov %ivot zjavuje nekone!ne dokonal# charakter.“ Kristus 
bol skuto$ne (iarou Otcovej slávy. Dá sa to v&ak poveda' o niektorom z Adamov#ch padl#ch 
potomkov? Rozhodne nie. Pre nás v&etk#ch platí Rimanom 3,23: „Lebo nieto rozdielu, lebo 
v$etci zhre$ili a postrádajú slávy Bo%ej...“ V tom je v#razná odli&nos' medzi padl#m potom-
stvom Adama a Je(i&om Kristom. Kristus je odbleskom Otcovej slávy a nám v&etk#m tá 
sláva ch#ba. 

Polo(ím tro&ku náro$nej&iu otázku: Dalo by sa poveda' o Adamovi pred pádom, (e bol „od-
bleskom Otcovej slávy?“ Ke) sa to !udí p#tam, v(dy dostanem rôzne odpovede. Je to dobré, 
lebo vám to rozvíri my&lienky a prinúti vás to prem#&!a'. 

Patriarchs and Prophets, str. 45: „(lovek mal nies" Bo%í obraz oboma spôsobmi: vo vonkaj$om 
vzh&ade a aj v charaktere. Jedine Kristus je prav#m ,obrazom podstaty‘ Otca (,id 1,3); )lovek v,ak 
bol stvoren/ na Bo+iu podobu. Jeho prirodzenos- bola v súlade s Bo+ou vô*ou. Svojou 
mys*ou bol schopn/ rozumie- duchovn/m veciam. Jeho láska bola )istá, svoje zá*uby 
a podnety ovládal rozumom. Bol svät/ a ,-astn/, +e nesie Bo+í obraz a dokonale poslú-
cha Bo+iu vô*u.“ Zjavne hovorí o Adamovi pred pádom. No v&imnite si, (e bezhrie&ny Adam 
bol pred pádom stále len podobou Boha. Zatia! $o ten druh# Adam je Jeho prav#m „obrazom.“ 
Je to ve!mi zaujímavé. In#mi slovami, vtelen# Je(i& Kristus zjavuje Bo(í charakter ove!a dokona-
lej&ie ako bezhrie&ny Adam. 
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Opä' vám polo(ím tú otázku: Ako je to mo(né? Ako mô(e Kristus, hoci je $lovekom, by' 
odbleskom Otcovej slávy, presn#m obrazom Jeho podstaty? Do istej miery je odpove)ou sku-
to$nos', (e Kristus nebol len $lovekom, ale aj Bohom. Opakujem, (e je to len $iasto$ná odpove) 
na otázku... 

Keby sme si to chceli porovna' v percentách, dospeli by sme k jednému záveru: Kristus bol 
na 100% Bohom a na 100% $lovekom. Viem, (e t#ch 200 % nedáva v matematike (iadny zmysel, 
no práve v tom spo$íva tajomstvo Jeho príchodu v tele. 

Pozrime sa na Filipanom 2,5-8: „Lebo nech je také zm#$&anie vo vás, aké bolo aj v Kristu Je%i$o-
vi, ktor# súc v podobe Boha nepova%oval toho za lúpe% by" rovn# Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc 
podobu sluhu a stal sa podobn# &u'om a súc v spôsobe nájden# ako !lovek poní%il sa stanúc sa 
poslu$n#m a% po smr", a to po smr" krí%a.“ Priatelia, pochopte prosím, (e ke) Pavol hovorí, (e 
Je(i& sa stal „podobn# &u'om“ a „nájden# ako !lovek poní%il sa...“ nehovorí, (e Je(i& len predstieral, 
(e je $lovekom, a vzal si !udskú podobu. On $lovekom skuto$ne bol. 

Milí priatelia, Pavol pí&e, (e Kristus bol „podobn# &u'om“ preto, lebo nebol len $lovekom, ale 
aj Bohom. Slovo „podoba“ pou(ívame vtedy, ke) chceme nazna$i' podobné $rty, ale dávame 
priestor aj rozdielom. Dáva vám to logiku? Preto, ke) Pavol hovorí, (e Kristus je „podobn# &u-
'om,“ nehovorí, (e nie je skuto$n#m $lovekom, ale (e nie je iba $lovekom, ale aj Bohom. 

Duch prorock# hovorí v Desire of Ages, str. 22: „Kristus, ,ktor# súc v podobe Boha nepova%oval 
toho za lúpe% by" rovn# Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobn# &u-
'om.‘“ V&imnite si, (e Kristus „nepova%oval toho za lúpe% by" rovn# Bohu...“

On bol dokonale rovn# Bohu. No tak ve!mi nás miloval, (e ochotne sa toho v&etkého vzdal 
a prijal poní(ené postavenie $loveka, aby nás zachránil. 

Je to radikálny protiklad satanovho charakteru. Satan, ktor# je sám stvorením, hovorí: „Vy-
stúpim na v#$iny oblakov a budem podobn# Najvy$$iemu!“ (Iz 14,14) Sna(í sa zmocni' bo(stva, 
zatia! $o Kristus, Stvorite! a Bo(í Syn, sa bo(stva vzdá, len aby zachránil svoje stvorensto. Takého 
Boha musíte milova'. 

Sú nám tu ukázané dva zásadne opa$né charaktery: satanov a Kristov. Jeden sa usiluje uchvá-
ti' bo(stvo, a druh# je ochotn# vzda' sa bo(sk#ch v#sad a práv a sta' sa sám $lovekom, aby nás 
zachránil. No nie hocijak#m $lovekom, ale tak#m, ktor#m opovrhli, opustili ho, bol mu(om bo-
lesti, (Iz 53,3) naroden# v chudobe, $lovekom ktor# nemal kde skloni' hlavu, (Mat 8,20) miesto, 
ktoré by nazval svojím vlastn#m. Priatelia, takéhoto Pána si radi zamilujete. 

No ke) Písmo vraví, (e Kristus „sám seba zmaril,“ (Filip 2,7) t#m nechce poveda', (e sa vzdal 
bo(stva, ke) sa stal $lovekom. Hovorí nám, (e sa vzdal v&etk#ch v#hod a predností svojej bo(-
skej podoby a úradu a prijal poní(en# stav $loveka. 

Kolo&anom 2, 9 hovorí o vtelenom Kristovi: „Lebo v &om preb"va v'etka plnos! bo(stva 
telesne...“ Ke) pri&iel Je(i& v telesnej podobe, naozaj sa nezbavil svojho bo(stva. Bol naplnen# 
bo(stvom telesne. My mô(eme by' naplnení vierou. „A viera je podstatou toho, na )o sa 
)lovek nadeje, presved)ením o veciach, ktoré sa nevidia.“ ($id 11,1) Kristus bol naplnen# 
telesne. Aj preto ste mohli príle(itostne vidie' v "om preb#vajúce bo(stvo. V Jeho (ivote bolo 
nieko!ko prípadov, ke) bo(stvo prebleslo cez !udsk# zjav. (DA 590.4) To preto, (e ten !udsk# stan 
bol naplnen# telesne. 

Vrá'me sa spä' k svätostánku na sinajskej pú&ti. Ako sme si u( povedali, je to symbol Krista 
v tele. Za t#m ú$elom bola postavená: „A spravia mi sväty*u, aby som b#val prostred nich.“ 
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(2 Moj 25,8) Boh v tom stane skuto$ne preb#val a jeho prítomnos' sa zjavovala v &ekine – aure, 
ktorá ho zaha!ovala. Rovnako to bolo aj s naplnením tohto predobrazu. Naplnil sa tak, (e Kris-
tus preb#val v tele. 

Review and Herald, 15. jún 1905: „On, Kristus, zahalil svoju bo%skos" odevom *udskej podo-
by, ale od svojho bo+stva neupustil.“ Tak(e síce Kristus prijal !udskú podobu, bo(stvo si 
ponechal. „Bo%sko-&udsk# Spasite& pri$iel, aby sa postavil na !elo padlého &udstva a pre%íval to, !o 
oni, od detstva a% po dospelos".“ 

Bible Commentary, zv. 5, str. 1113, nám opä' poukazuje na skuto$nos', (e nebol len $lo-
vekom, ale aj Bohom: „Zmenila sa &udská prirodzenos" Máriinho Syna na bo%skú prirodzenos" 
Bo%ieho Syna? Nie. Tieto dve prirodzenosti boli tajomne zmie$ané v jednej osobe, v !loveku Je%i$ovi 
Kristovi. V *om preb#vala plnos" bo%stva telesne. Ke' bol Kristus ukri%ovan#, bola to jeho &udská 
prirodzenos", ktorá zomrela. Nekleslo a nezomrelo v$ak bo%stvo, to by bolo nemo%né.“ Ke) prem#&-
!ame o tom, (e nekone$ná, ve$ná a v&emohúca osoba Bo(stva sa rozhodla, (e sa narodí ako malé 
bezmocné die'a biednym rodi$om – vidie$anom, je to absolútne nepochopite!né. Tá zhovieva-
vos', obeta a ochota zmari' seba samého, je nádhern#m zjavením Bo(ieho charakteru – Bo(ej 
slávy. Spome"te si na Kristove slová: „Kto m*a videl, videl Otca...“ (Ján 14,9) 

Youth‘s Instructor, 21. november 1895: „(ím viac prem#$&ame o Kristovi, ako pri$iel na zem 
ako bábätko, t#m nádhernej$ím sa to zdá. Ako je mo%né, %e bezmocné bábätko v betlehemsk#ch 
jasliach je stále bo%sk#m Bo%ím Synom? Hoci tomu nemô%eme rozumie", mô%eme veri", %e ten, 
ktor# stvoril svety, sa pre nás stal bezmocn#m bábätkom. Hoci bol vä!$í ne% hociktor# z anjelov, 
dokonca tak# ve&k# ako Otec na nebeskom tróne, stal sa jedn#m z nás. V /om sa stal !lovek a Boh 
jedn#m, a práve v tejto skuto!nosti nachádzame nádej pre na$e padlé &udstvo.“

Tak(e odpove) na na&u otázku, ako mohol by' Kristus odbleskom Otcovej slávy, hoci bol 
$lovekom, s$asti znie, (e nebol len $lovekom, ale aj Bohom. Odpove) v&ak spo$íva aj v tom, (e 
On bol jedine$n# aj ako $lovek. A tu zachádzame na ve!mi sporné územie. Priatelia, je rozhodne 
nutné, aby sme správne chápali !udskos' Je(i&a Krista ako aj to, (e bol Bohom.

Myslím, (e v na&ej cirkvi nie je nikto, kto by neuznával, (e Kristus mal bo(skú prirodzenos'. 
Vládne v nej v&ak zna$ná rozmanitos' názorov oh!adne Kristovej !udskej prirodzenosti. V tom-
to spo$íva cel# spor. Ako som u( spomenul, je mi do pla$u, ke) vidím, ako ne-kristovsky sa 
vieme správa', ke) sa rozprávame o Kristovej prirodzenosti. Spôsobuje to medzi nami ve!k# 
rozkol, a nie je to (iadna druhoradá zále(itos' priatelia. Je to ve!mi dôle(ité...

Je(i& Kristus je srdcom a jadrom celého plánu spasenia. To, $o urobíme s Ním, ovplyvní cel# 
plán spasenia. *o urobíme s Kristom, urobíme aj s cel#m t#mto plánom. To je dôvod, pre$o aj 
samotn# plán spásy chápeme tak radikálne odli&ne. Od základu toti( odli&ne chápeme toho, 
v ktorom máme spásu – Je(i&a Krista a jeho !udskú prirodzenos'. Po)me sa na to pozrie' bli(&ie. 
Neviem, aké ste si vytvorili názory v tejto oblasti, no mohli by ste ich odlo(i' bokom? Budeme 
vstupova' na svätú pôdu. 

Pamätáte sa, ke) Moj(i& na Sinajskej pú&ti strá(il ovce? Uvidel horiaci krík, a ke) sa 
k nemu priblí(il, Pán mu povedal: „Nepribli%uj sa sem! Sozuj svoju obuv so svojich nôh, lebo 
miesto, na ktorom stojí$, je svätá zem.“ (2 Moj 3,5) In&pirácia nám konkrétne hovorí, (e ho-
riaci ker bol predobrazom Je(i&ovho vtelenia... (DA 23.2) Symbolom Krista v tele. Ten krík 
bol obklopen# oh"om. Nebolo to ni$ zvlá&tne, (e ker horel. Moj(i& videl také kry u( pred-
t#m. Na tomto kríku v&ak bolo naozaj pozoruhodné a skuto$ne zázra$né to, (e nezhorel. 
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A na  Bo(ej prítomnosti v !udskom tele je také zázra$né práve to, (e preb#vajúce bo(stvo 
a nekone$ná sláva bo(stva nestrávila ten !udsk# stan, v ktorom preb#vala. Predsa Bo(ia sláva 
je oh"om spa!ujúcim pre hriech. (<id 12,29) 

Ak chceme prem#&!a' o tejto záhade v&etk#ch záhad, musíme si vyzu' topánky na&ich pred-
sudkov a musíme by' pokorného, u$enlivého ducha. (GC 599.1) Musíme dovoli' in&pirácii, aby 
viedla na&e chápanie, nie naopak. Je také jednoduché, prís' so svojimi predsudkami, &tudova' 
Bo(ie slovo, a potom ich vnúti' in&pirácii. *astokrát sami dop;"ame a dom#&!ame ducha pro-
rockého, len aby podporoval na&e teórie. Uis'ujem vás, (e sme toho skuto$ne schopní. Ak to 
správne vyberiete, vystrihnete a nalepíte, mô(ete in&piráciou podpori' takmer v&etko. Nech 
nám Boh pomáha, aby sme poslúchli a vyzuli sa zo sebesta$nosti, zo svojich filozofií a predsud-
kov, a s u$enliv#m duchom uva(ovali nad touto ve!kou záhadou...

Nu(, Je(i& prijal !udskú prirodzenos'. Rimanom 8,3: „Lebo to, !o bolo nemo%né zákonu, na-
ko&ko bol slab# skrze telo, to vykonal Boh po$lúc svojho Syna v podobnosti tela hriechu...“ V&imnite 
si priatelia, (e Pavol tu úmyselne, ve!mi presne a starostlivo pou(íva slovo „podoba.“ Nehovorí, 
(e „$o bolo nemo(né zákonu, nako!ko bol slab# skrze telo, to vykonal Boh po&lúc svojho Syna 
v tele hriechu...“ Pavol nehovorí, (e Je(i& bol poslan# v hrie&nom tele. Hovorí, (e bol poslan# 
„v podobnosti tela hriechu...“ Má to slovo „podoba“ nejak# v#znam? Áno, má. Mimochodom, 
to isté slovo sme si v&imli v liste Filipanom, 2. kapitole, 7. ver&i: „stal sa podobn# &u'om...“ Slovo 
„podoba“ pou(ívame, ke) existujú ur$ité podobnosti, ale aj rozdiely. 

Ke) Kristus pri&iel ako $lovek, nebol len $lovekom, bol aj Bohom. Preto Pavol hovorí, (e Je(i& 
bol „podobn# &u'om,“ a (e pri&iel „v podobnosti tela hriechu...“ On bol sú$asne aj Bohom. Slovo 
„podoba“ hovorí, (e sú nejaké podobnosti, ale po$íta aj s rozdielmi.

Je dôle(ité, aby sme sa tu zamysleli nad t#m, $o sa stalo s !udskou prirodzenos'ou pri páde. 
Na !udskej prirodzenosti sú dva následky hriechu, a chcem, aby ste ich spolu so mnou rozpo-
znali. Prv# mô(eme opísa' takto: $lovek sa nakazil hriechom. *o infikovalo !udské srdce pri 
páde? Sebectvo. 

Spome"te si, ako ho definovala in&pirácia: „...sebectvo nahradilo lásku.“ (SC str.17) Je sebec-
tvo hriech? Samozrejme. „Pod nadpis ,sebectvo,‘ spadal ka%d# in# hriech.“ (4T 384.3) Sebectvo 
je podstatou v&etk#ch hriechov. Sebectvo je duch, ktor# zah="a v&etky hriechy. Rovnako ako 
láska vedie k poslu&nosti, tak sebectvo vedie k neposlu&nosti. Sebectvo je satanov duch, láska 
je Kristov duch. Ke) sebectvo nahradilo lásku, !udská prirodzenos' sa nakazila hriechom, a to 
spôsobilo morálne naru&enie celej !udskej bytosti, zvané zvrátenos'. (Mar 153.5) Teda $lovek sa 
nakazil hriechom a stal sa mravne zvráten#m. V&etky schopnosti, ktoré pred pádom pou(íval 
na pote&enie a oslavu Boha, a ktoré ovládala láska, po páde za$alo riadi' sebectvo. A teraz ich 
pou(íva na pote&enie a oslavu svojho ja. Do&lo k zásadnému morálnemu naru&eniu. Teraz má 
$lovek sklon k zlému (2MR 269.1), tendenciu k sebauspokojovaniu a sebaoslavovaniu. Toto je 
nákaza hriechom, jeden z dôsledkov pádu.

Sledujte druh# dôsledok. Následkom pádu bol $lovek hriechom taktie( ovplyvnen#. Uve-
diem príklad: Hriech ho obral o prístup k stromu (ivota. (1 Moj 3,22) Odvtedy u( nemal ten 
ú(asn# prístup k zdroju, pomocou ktorého sa jeho (ivotná energia obnovovala, a preto za$al 
chátra'. Stal sa smrte!n#m. Samo osebe to nie je hrie&ne, je to dôsledok hriechu. Toto je tzv. ne-
vinná slabos', ktorá vypl#va z hriechu. Nie je hriechom by' smrte!n#, je to len dôsledok hriechu. 
Hrie&ne je by' zvráten#.
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1.následok – nákaza hriechom 2.následok – ovplyvnenie hriechom

Ke! sa "lovek nakazil hriechom, stal sa 
nemorálnym.

Ke! bol "lovek ovplyvnen# hriechom, stal 
sa smrte$n#m.

Ke! sa "lovek nakazil hriechom, stal sa 
zvrhl#m.

Ke! bol "lovek ovplyvnen# hrie-
chom, za"al chátra%.

Ke! sa "lovek nakazil hriechom, v&etky 
jeho schopnosti sa pomiatli.

Ke! bol "lovek ovplyvnen# hriechom, 
v&etky jeho sily a schopnosti upadli.

Rozumiete, $o sa vám tu sna(ím jemne odlí&i'? V&etko, $o sa t#ka nákazy hriechom naz#-
vame „hrie&ne sklony,“ ktoré samotn# hriech spôsobujú a v&etko $o spadá pod ovplyvnenie 
hriechom naz#vame „nevinné slabosti,“ ktoré sú dôsledkami hriechu.

Adam pred pádom nebol hriechom ani nakazen#, ani ovplyvnen#. Nemal hrie&ne sklony, ani 
nevinné slabosti. Absolútne ni$ ho ne'ahalo k zlému, a nebol náchyln# k úpadku, $i smrte!nosti. 
Po páde má v&ak oboje. 

*o na seba prijíma ten druh# Adam, Je(i& Kristus? Ako správne chápa' Pavlove slová, ke) 
hovorí, (e pri&iel „v podobnosti tela hriechu...?“ Prijíma v&etky ovplyvnenia, ale (iadnu mravnú 
skazenos'. Kristus vzal na seba prirodzenos', ktorá bola oslabená 4 000 rokmi. (DA 117.1) 

Najzrejmej&ou veli$inou bol jeho telesn# vzrast. Bol vysok# ako Adam? In&pirácia nám dáva 
vcelku jasn# obraz, ak# vysok# bol Adam (asi 4,5 metra), a aby vá(il úmerne tej v#&ke, musel 
by ma' asi 1 100 kíl. Bol ú(asn#m stvorením, priatelia. No pozrite sa, $o sa s !udstvom stalo 
po páde. Zmenila sa priemerná d;(ka (ivota, a to najmä po potope a zaradení mäsa do jedál-
ni$ka. (PC 1.3) Tento prudk# pokles nám jasne poukazuje na to, (e druh# Adam nemohol ma' 
v#&ku 4,5 metra. Pod!a in&pirácie je o hlavu vy&&í ako priemern# mu(, ale ur$ite nie je tak# 
vysok# ako Adam. Táto telesná schránka 4 000 rokov upadala. Postihlo to aj mozog? Samozrej-
me. Preto sú jeho mentálne schopnosti oslabené. Najvy&&ou funkciou mentálnych schopností 
je predsa duchovná prirodzenos', a tá je tie( oslabená. Kristus teda prijíma „podobnos' tela 
hriechu,“ ktoré nesie oslabenie spôsobené 4 000 rokmi. Bol Kristus smrte!n#? Áno. Kristus mal 
v&etky tie nevinné slabosti. 

Podlieha v&ak nemravnosti, priatelia? Je mravne skazen# a sebeck#? Rozhodne a $o najdô-
raznej&ie nie! Keby bol Kristus prijal nie)o zo sebectva, ktoré je samo osebe hriechom, 
sám by bol b/val hrie,ny. A keby bol b/val nejako hrie,ny, nemohol by by- na,ím 
zástupcom. Kristus musel by- úplne bez hriechu, aby mohol umrie- na krí+i za na,e 
hriechy. Ak by bol nejako hrie,ny, potom by musel umrie- sám za seba. Pochopte to, 
prosím. 

Bible Commentary, zv. 5, str. 1131: „Prevezmúc na seba &udskú prirodzenos" v jej padlom stave, 
sa Kristus ani pri najmen$om nepodie&al na jej hriechu. Podliehal telesn#m neduhom a slabos-
tiam, ktoré !loveka obklopujú, ,aby sa naplnilo, !o bolo povedané skrze proroka Izaiá$a, ktor# 
povedal: On vzal na$e nemoci a na$e neduhy niesol.‘ Dot#kali sa ho pocity na$ich slabostí a bol 
pokú$an# vo v$etkom tak, ako my. A predsa ,nepoznal hriechu.‘ On bol ,bezvadn# a nepo$kvrnen# 
baránok.‘ Nemali by sme ma! pochybnosti o dokonale bezhrie'nej #udskej prirodzenosti 
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Krista.“ Je to ve!mi jasn# citát. In&pirácia hovorí, (e by sme nemali ma' pochybnosti nie o re-
latívnej, ale o dokonalej bezhrie&nosti !udskej prirodzenosti Krista. Ak toti( nejak#m spôsobom 
pochybujeme o dokonale bezhrie&nej !udskej prirodzenosti Krista, nemáme potom istotu, (e 
máme zástupcu, ktor# je dostato$ne spravodliv# na to, aby zomrel za na&e hriechy. Nesmieme 
o tom pochybova'.

>alej mô(eme získa' ve!mi hlbok# náh!ad do !udskej prirodzenosti Krista, ke) si vypo$uje-
me, $o hovorí Otcovi tesne predt#m, ako prijal telo, ktoré mu ustrojil. (<id 10,5) Po)me si ten 
rozhovor vypo$u' do 40. <almu. Dovo!ujem si to urobi', lebo v 10. kapitole listu <idom Pavol 
cituje presne túto pasá(. Tie slová pod!a neho vyslovil Kristus tesne predt#m, ako prijal telo, $o 
mu bolo pripravené. Mô(ete si to pre&tudova' hlb&ie, ak chcete.

<alm 40: „Bitnej obeti a posvätného daru oltárneho si nechcel; u$i si mi otvoril. Zápalnej obeti 
a obeti za hriech si ne%iadal. Vtedy som povedal: ,H&a, idem, ako je o mne napísané v knihách.‘“ 
Kam ide? Na planétu Zem, aby prijal telo, $o bolo pre"ho prichystané, a aby sa narodil ako die'a 
v betlehemsk#ch jasliach. Kristus hovorí Otcovi v 9. ver&i: „*ini' tvoju vô!u, môj Bo(e, si (elám, 
a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.“

 Ke) sa Kristus stal $lovekom, priatelia, $í zákon bol v Jeho srdci? Bo(í zákon. V srdci mal Bo(í 
zákon. To zákon lásky ovládal !udské srdce vteleného Krista. To nám opä' potvrdzuje poh!ad 
na sväty"u, ako symbol Krista v !udskom tele. Ak# zákon bol napísan# na kamenn#ch doskách? 
Bol to azda zákon sebectva, ktor# sme v&etci zdedili a máme ho zapísan# v srdci? Nie, bol to 
zákon lásky. 

Steps to Christ, str. 61: „... ak v nás preb#va Bo%ia láska, na$e pocity, my$lienky, zámery a !iny 
budú v súlade s Bo%ou vô&ou, vyjadrenou v príkazoch Jeho svätého zákona... Spravodlivos" je de-
finovaná normou svätého Bo%ieho zákona, ktor# je vyjadren# v prikázaniach dan#ch na Sinaji... 
E$te pred príchodom na zem sám Je%i$ o sebe povedal: ,*ini' tvoju vô!u, môj Bo(e, si (elám, a tvoj 
zákon je v mojich vnútornostiach.‘ A tesne pred nanebovstúpením povedal: ,ostríhal som prikáza-
nia svojho Otca a zostávam v jeho láske.‘“ 

Kristus mal po cel# svoj !udsk# (ivot vo svojom srdci vpísan# Bo(í zákon, zákon lásky. Nemal 
ho tam v&ak len vpísan#, On ho aj dokonale poslúchal. Práve preto priatelia, bol Je(i& Kristus do-
konal#m zjavením Bo(ieho charakteru, a to od samého za$iatku. Kristus sa nikdy nemusel obráti' 
– nikdy nemusel prís' ku krí(u ako my v&etci a vola': „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho 
ducha v mojom vnútri.“ ($ 51,12) Nemusel sa znovuzrodi', ke)(e pri svojom prirodzenom naro-
dení mal Bo(í zákon u( vpísan# vo svojom srdci. Bol jednoroden#, jedine$ne sploden#.

„Monogenes“ v gré$tine znamená „jedine$ne po$at# Bo(í Syn.“ Luká& nám dáva nazrie' 
do Kristovho jedine$ného postavenia pri po$atí a narodení. Luká, 1,35: „A anjel odpovedal 
a riekol jej: Svät" Duch príde na teba, a moc Najvy''ieho ti zatôni, a preto aj to splodené 
sväté bude sa vola! Syn Bo(í.“ Je+i,a pri narodení nazvali svät/m. Dá sa to azda poveda' 
o inom $loveku, ke) sa narodí? Nie celkom. Od prírody sme de'mi hnevu. (Ef 2,3) Dávid o nás 
v&etk#ch vyznáva: „H&a, v neprávosti som sploden#, a v hriechu ma po!ala moja matka.“ (< 51,7) 
Pre$o sa rodíme hrie&ni? Lebo nás splodili hrie&ni rodi$ia. No je tu niekto Jedine$n#. Kto Ho 
splodil, priatelia? Duch Svät#. Preto je Je+i, pri narodení svät/. Duch Svät/ nesplodí ni) 
nesväté. Toto narodenie a splodenie robí Krista Jedine$n#m. Preto ke) Je(i& rástol, nikdy sa 
nesprával hrie&ne – ani predt#m ako dosiahol vek zodpovednosti a ako za$al poznáva' rozdiely 
medzi dobr#m a zl#m. V(dy dokonale zjavoval svojho Otca. 
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Youth‘s Instructor, 8. september 1898: „Nikto, kto sa pozeral na detsky úprimnú tvár, %iariacu 
nad$ením, nemohol poveda", %e Kristus bol ako iné deti. Bol Bohom v &udskom tele. (1 Tim 3,16) 
Ke' ho spolo!níci nabádali na zlé, cez &udsk# zjav prebleslo bo%stvo“ – a to bol Kristus e&te len 
die'a – „...a rozhodne to odmietol. V momente rozlí$il správne od nesprávneho.“ Lebo v srdci mal 
napísan# Bo(í zákon. *ítame )alej: „... a postavil hriech do svetla Bo%ích prikázaní, zákon dr%al 
ako zrkadlo, ktoré odrá%alo svetlo na zlo.“ Je to pozoruhodné. Je(i& nebol ako ostatné deti...

>alej sa z rozhovoru medzi Otcom a Synom dozvedáme: „*ini' tvoju vô!u, môj Bo(e, si 
(elám...“ Audská vô!a Je(i&a Krista bola od samého za$iatku jeho !udskej púti dokonale podria-
dená a zladená s Bo(ou vô!ou. Netvrdím to zo svojej hlavy. Duch prorock# nám to dosved$í. 

Signs of the Times, 29. október 1894: „On, Je%i$ Kristus, za!al %ivot...“ Kedy za$ínate (i'? Kedy 
sa za$ína (ivot? Mohli by sme poveda', (e aj toto je )al&í sporn# bod. Kvôli problému s potratmi 
sme sa za$ali rozchádza' v názoroch, kedy sa (ivot za$ína. No sná) sa v&etci zhodneme aspo" 
na pôrode... <ivot sa za$ína prinajmen&om pri narodení. Osobne ale verím, (e je to e&te skôr, a to 
pri po$atí... „On, Je%i$ Kristus, za!al %ivot, pre$iel jeho skúsenos"ami a svoj %ivotn# záznam ukon!il 
s posvätenou &udskou vô&ou.“ Priatelia, vô!a je ovládajúca sila v !udskej prirodzenosti, sila rozho-
dovania, sila vo!by. Dá sa to poveda' o niektorom inom $loveku, ktor# sa kedy narodil na Zemi 
padl#m rodi$om? My neza$íname (ivot s posvätenou !udskou vô!ou. „Preto%e myse& tela je nepria-
te&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi"!“ (Rim 
8,7) V tomto stave sa v&etci rodíme – v stave vzbury. Na&a vô!a sa búri proti Bo(iemu zákonu. 
P#tate sa pre$o? Nu(, lebo ju tyranizuje zákon sebectva. Preto sme od prirodzenosti v nepriate!-
stve vo$i Bohu a Jeho zákonu. Zjavne preto sa od nás Je(i& trochu lí&i. Je(i& „za!al %ivot, pre$iel jeho 
skúsenos"ami a svoj %ivotn# záznam ukon!il s posvätenou &udskou vô&ou.“ No pozrite sa na to, $o 
hovorí )al&ia veta. Tu prichádzame do konfliktu, priatelia. „Bol pokú$an# vo v$etkom podobne nám, 
no preto%e svoju vô&u zachovával v podriadení a posvätení, nikdy sa ani v najmen$om nepriklonil 
vykona" nie!o zlé, alebo !o len náznakom prejavi" rebéliu vo!i Bohu.“ Zaujímavo to ide do h;bky. 

Je(i& za$al svoj (ivot s posvätenou !udskou vô!ou, a predsa nemal ani najmen&í sklon k zlé-
mu, nikdy sa ani len nepriblí(il k vzbure vo$i Bohu. Dozvedáme sa, (e tie( zakú&al poku&enie. 
$idom 4,15: „Lebo nemáme ve&k*aza, ktor# by nemohol súciti" s na$imi slabos"ami, ale pokú$a-
ného vo v$etkom, podobne nám, bez hriechu.“

Máme tu rovnaké slovo, od rovnakého autora. Toto je u( tretie miesto, kde Pavol pou(íva 
slovo „podobne.“ Pamätajte si tieto miesta: 
1.krát je to Filipanom 2,7: „...podobn" #u*om...“
2.krát je to Rimanom 8,3: „...v podobnosti tela hriechu...“
3.krát je to $idom 4,15: „...pokú'aného vo v'etkom, podobne nám...“

Tu si kladieme základy na &ir&ie uva(ovanie. Dostávame sa k ve!mi zaujímavému materiálu: 
$idom 4,15: „Lebo nemáme ve#k&aza, ktor" by nemohol súciti! s na'imi slabos!a-

mi, ale pokú'aného vo v'etkom, podobne nám, bez hriechu.“ Práve tu je ná& problém. 
Ako mohol by' Kristus pokú&an# vo v&etkom ako my, a predsa by' bez hriechu? A v&imnite si, 
(e Pavol nemá na mysli len to, (e Kristus nespáchal (iadny hriech... Nejde tu len o to... Je síce 
pravda, +e Kristus nikdy nezhre,il, ale Pavol hovorí, +e nemal $IADNY hriech. Bol bez 
hriechu – HRIECHU. 

Zamyslite sa nad t#m. *o je kore"om v&etkého hriechu? Sebectvo. Kristova bezhrie&nos' je 
úplná a dokonalá – zah="a to celú Jeho bytos'. Písmo to vysvet!uje v 1. Petrovej 2,22:  „...neu!inil 

Oliver
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hriechu...“ Inak povedané, je bezhrie&ny v správaní, slovách a $inoch. No tie( o @om hovorí 
2. Korin'anom 5,21: „...nepoznal hriechu...“ Tu je re$ o bezhrie&nosti charakteru, my&lienok a po-
citov. A po tretie o Kristovi $ítame v 1. Jánovej 3,5: „...hriechu v *om niet.“ To znamená, (e Kristus 
je bezhrie&ny na úrovni Jeho prirodzenosti. V samotnom duchu a tú(bach bol Je(i& bezhrie&ny. 
Problém je ale v tom, ako mohol by- teda dokonale bezhrie,ny, a predsa by- pokú,an/ 
vo v,etkom ako my? Je to tajomstvo, milí priatelia. Uvedomte si v&ak, (e tajomstvá nie sú veci, 
ktor#m sa nedá porozumie', ale sú to skryté veci, ktoré nepochopíme bez pomoci Ducha Sväté-
ho. Nedá sa plne vysvetli', ako mohol by' Kristus, hoci bol bezhrie&ny, pokú&an# vo v&etkom tak 
ako my, a ani sa o to nebudem pokú&a'. No chcem sa s vami podeli' o to, $o nám bolo zjavené. 
A zjavené veci patria nám a na&im de'om. (5 Moj 29,29) 

Niektoré vzácne náh!ady mi pomohli porozumie', ako mohol by' Kristus úplne bezhrie&-
nym, (aby mohol by' na&im Zástupcom) a zárove" dokonale ú$astn#m (aby nám mohol by' 
skuto$n#m Príkladom). Je to rébus: Ako mô+e by- Kristus ná, bezhrie,ny Zástupca a zá-
rove. ná, súcitn/ Vzor?

Je vcelku !ahké prija' postoj o Kristovej !udskej prirodzenosti, ktorá ho robí na&ím bezhrie&-
nym Zástupcom. Jednoducho povieme: „Mal prirodzenos' Adama pred pádom.“ A skuto$ne 
tomu verí ve!a !udí. Na druhej strane je tie( celkom !ahké tvrdi', (e Kristus je ná& súcitn# Vzor, ke) 
jednoducho povieme: „Mal prirodzenos' Adama po páde.“ A práve tu sa za$ína na&a polemika... 

Neviete si ani predstavi', ko!kokrát ma !udia oslovili s otázkou: „*omu verí& ty? Verí&, (e 
Kristus mal prirodzenos' Adama pred pádom, alebo prirodzenos' Adama po páde?“ Potom 
pre&!apujú na mieste a dychtivo $akajú $o odpoviem, aby ma mohli bu) obja' ako brata, alebo 
zavrhnú' ako bludára. 

Bratia a sestry, nebudem prehá"a', ke) poviem, (e toto sa stalo v mnoh#ch kruhoch ak#msi 
lakmusov#m papierikom, ktor#m testujú, $i ste naozaj adventista siedmeho d"a, alebo nie. 
V(dy, ke) dostanem túto otázku, 'ahá ma to k jednej z dvoch odpovedí. Prvou a najjednoduch-
&ou odpove)ou je: „Viete, potrebujeme e&te tretiu mo(nos'.“ 

Chvála Pánovi, (e máme aj tú tretiu mo(nos'. A ak ich skuto$ne chcem zmias', poviem $osi 
ako: „Nu(, %iadnu, alebo obidve... Pod!a toho, o ktorom aspekte dôsledku hriechu na !udskú 
prirodzenos' teraz hovorí&.“ 

Tro&ku sa v tom zorientujme: 
Pozrite, ak hovoríte o mravnej skazenosti, Je+i, mal prirodzenos- Adama ...pred 

pádom.
Ak hovoríte o zoslabení, $i degenerácii, Je(i& mal prirodzenos' Adama ...po páde.
Ak hovoríte o nákaze hriechom, mal prirodzenos' Adama pred pádom. 
Ak hovoríte o po&kodení hriechom, mal prirodzenos' Adama 4 000 rokov po páde. 

Rozumiete tomu? Pri tejto otázke sa musíme trochu hlb&ie zamyslie'. Trvám na tom, (e 
rozdelenie typu: bu) „prirodzenos' Adama pred pádom,“ alebo „prirodzenos' Adama po páde,“ 
je ve!mi povrchn# poh!ad na vec. Nezameriava sa na cel# obraz. Je pre nás v#zvou pochopi' 
Kristovu prirodzenos', ktorá mu dovo!uje by' na&ím bezhrie&nym Zástupcom, ako aj na&ím 
súcitn#m Vzorom. 

Pozrite, ak zájdete do krajnosti v snahe urobi' z neho svojho bezhrie&neho Zástupcu, urobíte 
ho napokon tak#m svät#m a odli&n#m od vás, (e sa s vami nebude môc' v ni$om stoto(ni', 
a ani vy s Ním. Potom máte problém, lebo vás to dovedie na nesprávnu cestu. Skon$íte pri 
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pláne spasenia, kde Je(i& urobil v&etko, a vy sa len prikryjete Jeho spravodlivos'ou a o ni$ sa viac 
nestaráte. Ste za vodou a slobodn# – to je lacná milos'. 

No ak svoju snahu urobi' z neho súcitn# Vzor pre(eniete a príli&ne zdôrazníte Jeho podobu 
s nami, tak(e je tak# ako my, $o t#m spôsobíte? Ni$íte t#m Jeho schopnos' by' na&ím bez-
hrie&nym Zástupcom, lebo ho robíte hrie&nym. Ak ho v&ak urobíte hrie&nym, potom Kristus 
musel umrie' na krí(i za seba a svoje hriechy a my máme ve!k# problém. Preto musíme ma' 
bezhrie&neho Spasite!a. 

Pozrime sa na tento citát – Signs of the Times, 17. marec 1887: „Mô%eme ma" pokoj, ktor# 
presahuje chápanie, ale bude nás to stá" zápasy so silami temnoty, kruté boje proti sebectvu a vro-
denému hriechu.“ Fíha! Je tu re$ o nejakom vrodenom hriechu. 

Priatelia, je zrejmé, (e hriech zah="a hlb&í rozmer ako len na&e správanie. Je to vroden# 
hriech. *o je prosím vás vroden# hriech? Je to sebectvo. V prv#ch kapitolách sme si uviedli citát 
z Historical Sketches, str. 138: „Sebectvo je vpísané do ná$ho samotného bytia. Dostalo sa k nám 
ako dedi!stvo.“ To znamená, (e sebectvo je vrodené. 

Na&e deti sú pod!a zákona dedi$nosti prirodzene sebecké. Bol Je(i& ako malé die'a prirodze-
ne sebeck#? Nie, ur$ite nebol, lebo ak by bol prirodzene sebeck#, prejavil by aj sebecké správanie, 
prinajmen&om k#m by sa neobrátil. 

No musel sa Kristus vôbec obráti'? Musel On niekedy prija' nové srdce? To rozhodne nie. 
Nemal vroden# hriech. V Review and Herald, zo 4. mája 1886 autorka pí&e o tzv. „vrodenom zle 
prirodzeného srdca.“ Pozrite, ako Adamovi potomkovia máme v&etci prirodzen# sklon k zlému 
– sile, ktorej bez pomoci neodoláme. 

Education, str. 29: „Následok jedenia zo stromu poznania dobrého a zlého sa zjavne prejavuje 
v skúsenosti ka%dého !loveka.“ V&imnite si, (e sa to prejavuje v skúsenosti ka(dého. Zah="a to 
v&etk#ch, bez rozdielu. „V jeho prirodzenosti je sklon k zlému, sila, ktorej bez pomoci, nemô%eme 
odola".“ Tak(e je nám tu jasne oznámené, (e v&etci máme následkom jedenia zo stromu pozna-
nia dobrého a zlého sklon k zlému, teda k sile, ktorej bez cudzej pomoci neodoláme.

Je(i& rozhodne sklon k zlému nemal. Pozrite sa na in&pirovan# citát z knihy The Faith I Live 
By, str. 49: „On je bratom v na$ich slabostiach, ale nie v tom, %e by mal rovnaké vá$ne. Preto%e bol 
bezhrie$ny, jeho prirodzenos" sa s odporom odvracala od zla. Zná$al du$evné zápasy a muky vo svete 
hriechu… On mohol zhre$i", on mohol padnú", no ani na sekundu v *om nebol sklon k zlému.“ 

Kristus sa s odporom odvracal od zla. Jemu sa zlo prirodzene protivilo. Zlo vnímal ako bo-
lestné a stra&ne odporné. No ani na chví!u v "om nebol sklon k zlému. Ako je potom mo(né, 
aby bol Je(i&, s prirodzenos'ou, ktorá sa od zla s odporom odvracala, pokú&an# „vo v$etkom, 
podobne nám,“ ktorí máme sklon k zlu? (<id 4,15) Vidíte ten problém? 

Zaoberám sa touto otázkou preto, lebo sú medzi nami mnohí, ktorí trvajú na tom, (e Kris-
tova prirodzenos' sa zhoduje s tou na&ou v ka(dom smere – teda aj so v&etk#mi hrie&nymi 
sklonmi, ktoré máme. Myslia si toti(, (e Kristus nevyhnutne musel ma' takú prirodzenos', aby 
mohol by' pokú&an# vo v&etkom tak ako my. Ale ja sa chcem s vami podeli' o chápanie, ktoré 
nám dovolí vidie', ako Kristus mô(e by' pokú&an# „vo v$etkom, podobne nám,“ a predsa by' 
absolútne bezhrie&ny, bez akéhoko!vek sklonu, $i náchylnosti k zlému. 

Pavol teda hovorí, (e Kristus bol pokú&an# „vo v$etkom, podobne nám...“ (<id 4,15) Poznáme 
len 3 druhy poku&enia. V&etky sú zaznamenané v 1. Jánovej 2,16: „Lebo ni! z toho, !o je na svete 
– %iados" tela, %iados" o!í a chlúbna p#cha %ivota, nie je z Otca, ale je zo sveta.“ 
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Sú to teda:
1.  (iados' tela
2. (iados' o$í
3.  p#cha (ivota

In&pirácia nám hovorí, (e pod tieto tri hlavi$ky spadajú v&etky poku&enia. Ka(dé poku&enie, 
ktoré na nás do!ahne, spadá pod jednu z nich. (RH, 5. júl 1892, ods. 10) Rozoberme si ich bli(&ie...

Prvá je „(iados' tela.“ *o to vlastne je? Mô(eme to nazva' „senzualizmus.“ Je to modlárska 
láska k pô(itku. 

„<iados'ou o$í“ je „materializmus:“ chce& ma' to, $o vidí&. Je to modlárska láska k svetu 
a v&etkému, $o nám ponúka. 

„P#cha (ivota“ je „egoizmus,“ teda modlárske milovanie seba. 
Sami teda vidíte, (e máme tri kategórie poku&ení. Vyz#vam vás, aby ste si niekedy sadli a skú-

sili prem#&!a' o akomko!vek poku&ení, do akého ste sa kedy dostali. Zistíte, (e spadá pod jednu 
z t#chto troch hlavi$iek: senzualizmus, materializmus alebo egoizmus.

Pozrite sa teraz na nie$o ve!mi zaujímavé a dôle(ité. Práve v t#chto troch oblastiach pokú&al 
satan na&ich prv#ch rodi$ov v raji a spôsobil pád $loveka. 1. Moj(i&ova 3,6: „A %ena videla, %e 
je strom dobr# na jedenie z neho,“ – tu máme (iados' tela – „%e je %iados"ou o!iam“ – tu máme 
(iados' o$í – „a %e je to pre%iadúcny strom, aby urobil !loveka rozumn#m,“ – tu máme p#chu (i-
vota – „tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mu%ovi, a jedol.“ Na$rime hlb&ie... 

Ke) boli na&i prví rodi$ia pokú&aní v t#chto troch oblastiach, mali sklon k zlému? Mali vro-
den# hriech? Samozrejme, (e nie. Práve vy&li zo Stvorite!ovej ruky. Boli úplne bezhrie&ni. A hoci 
$lovek bol bezhrie&ny, bol pokú&an# presne v t#chto troch oblastiach. Z toho teda mô(eme 
usúdi', (e nemusíte by' hrie&ni, aby ste mohli by' pokú&aní v t#chto troch oblastiach. 

Musíte by' hrie&ni, aby ste boli schopní pod!ahnú' poku&eniu? Nie. Dôkazom toho je opä' 
Adam a jeho (ena. Pod!ahli, hoci boli úplne bezhrie&ni. Uvedomte si, (e Satan apeluje na bezhrie&nu 
pred-pádovú verziu toho, $o sa teraz stalo +iados-ou tela, +iados-ou o)í a p/chou +ivota. 

Vo svojom nepadlom stave mali !udia tú(bu vychutnáva' si zmyslové pote&enie, z ktorého sa 
im Boh umo(nil te&i'. Napríklad sa te&ili lahodnej chuti dobrého ovocia. Bolo na tej radosti nie$o 
hrie&ne? Nie. Len(e satan apeloval na túto Bohom danú tú(bu te&i' sa zo zmyslového pote&enia 
a sna(il sa ich privies' k uspokojovaniu spôsobom, ktor# Boh zakázal, teda jedením zakázaného 
ovocia. Ke)(e túto svätú tú(bu naplnili spôsobom, ktor# Boh zakázal, stala sa nesvätou... 

Boh im dal tie( tú(bu získava' krásne veci. Eva videla, (e strom je pote&ením pre o$i. Bol 
proste nádhern#. Satan apeloval na túto Bohom danú (iados' získava' nádherné veci.

Na&i prví rodi$ia mali tú(bu po zdokona!ovaní sa. Tu zrazu sa im ponúkalo nie$o, $o by 
ich urobilo rozumn#mi. Vlastne by boli ako Boh: poznali by dobro i zlo. Satan teda apeloval 
na tú(by, ktoré dal Boh !u)om pred pádom. Ke) sa tieto tú(by naplnili spôsobom, ktor# Boh 
zakázal, stali sa t#m, $ím sú dnes: po-pádová +iados- tela, +iados- o)í a p/cha +ivota. 

Je(i& Kristus je druh# Adam. (1 Kor 15,45-47) Aby sme tomu lep&ie porozumeli, pozrime sa 
na citát z Youth‘s Instructor, 2. jún 1898: „Kristus je nazvan# druh#m Adamom. V !istote a svätos-
ti, spojen# s Bohom a Ním milovan#, za!al tam, kde za!al aj prv# Adam. Ochotne pre$iel územím, 
kde Adam padol a vykúpil jeho zlyhanie.“

Otázka teraz znie: Za$al Adam s hrie&nou, zvrátenou prirodzenos'ou? Nie, bol bezhrie&ny. 
A ten druh# Adam za$al presne tam, kde prv#, s t#m rozdielom, (e pre&iel t#m územím, kde 
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Adam padol. Druh# Adam zná&al dôsledky 4 000-ro$ného úpadku. Musel ich nies', lebo musel 
nielen prejs' skú&kou, v ktorej prv# Adam zlyhal, ale by' aj príkladom biednym, padl#m smrte!-
níkom a ukáza' im, ako mô(u v Jeho milosti prekonáva' svoje ka(dodenné skú&ky a poku&enia. 
Práve preto musel by' ako Adam pred pádom – $o sa t#ka mravného stavu a bezhrie&nosti, 
a zárove" musel by' ako Adam po páde – $o sa t#ka úpadku a slabosti.

Pozrime sa na Signs of the Times, 9. jún 1898: „Kristus pri$iel na zem vezmúc &udskú podobu 
a stojac ako zástupca !loveka, aby vo ve&kom spore so satanom ukázal, %e !lovek, ako ho Boh stvoril, 
v spojení s Otcom a Synom, mô%e poslúcha" ka%dú Bo%iu po%iadavku.“ Vo ve!kom spore ide o to, 
$i $lovek, tak# ako ho Boh stvoril mô(e, alebo nemô(e dokonale poslúcha' Bo(í zákon. Adam 
zjavne dokázal, (e nemô(e. Preto prichádza druh# Adam, aby dokázal, (e $lovek, tak ako ho Boh 
stvoril, mô(e poslúcha' Bo(í zákon dokonale. 

Dokázal, (e dokonca i padl# $lovek mô(e by' v jeho sile ví'azom. Kristus musel by' vyskú&a-
n# tak#m spôsobom, ktor# mu umo(ní dokáza', (e dokonca aj padl# $lovek mô(e, v Jeho sile, 
zdola' ka(dé poku&enie. Preto prichádza s ve!mi dôle(it#mi predpokladmi. 

V prvom rade, in&pirácia nám hovorí, (e je na"ho polo(ená 'archa vín, ke) prechádza 
skú&kou na pú&ti. (RH, 23. september 1890, odst. 3) Pre$o? Lebo aj my musíme zápasi' s vinou. 
Tak(e zná&a vedomie na&ich vín, na&e hriechy boli na"ho polo(ené. V pokú&aní na pú&ti je ale 
nie$o ve!mi zvlá&tne. Ko!kokrát je tam Kristus pokú&an#? Trikrát. Je to vari náhoda? Ko!ko je 
poku&ení? Sú tri... A On musí by' „...pokú$an# vo v$etkom, podobne nám...“ (<id 4,15) 

Toto pokú&anie máme uvedené v Luká&ovi 4,1-13 a v Matú,ovi 4,1-11. „A diabol mu pove-
dal: Ak si Syn Bo%í, povedz tomuto kame*u, aby sa stal chlebom! A Je%i$ mu odpovedal a riekol: Je 
napísané, %e !lovek nebude %i" na samom chlebe, ale na ka%dom slove Bo%om.“ (Luk 4,3-4) Satan 
mu hovorí, aby ukojil svoju naliehavú a silnú chu' do jedla. Tu máme „(iados' tela.“ „A diabol 
ho vyviedol na vysok# vrch a ukázal mu v$etky krá&ovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal: 
Tebe dám v$etku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak 
sa pokloní$ predo mnou, v$etko bude tvoje. A Je%i$ odpovedal a riekol mu: I' za mnou, satane, lebo 
je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa bude$ kla*a" a jemu samému bude$ svätoslú%i".“ (Luk 4,5-8) 
Ukázal mu cel# svet v panoráme. Máme tu „(iados' o$í.“ „A zaviedol ho do Jeruzalema a posta-
vil ho na vrch na krídlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Bo%í, ho' sa odtia&to dolu! Lebo v$ak je 
napísané, %e priká%e svojim anjelom o tebe, aby "a ostríhali a %e "a uchopia na ruky, aby si sná' 
neuderil svojej nohy o kame*. A Je%i$ odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebude$ pokú$a" Pána, 
svojho Boha! (Luk 4,9-12) Toto je jasná „p#cha (ivota,“ vedúca k trúfalosti. 

Rovnaké tri poku&enia, ktor#mi bol Adam pokú&an# v Edene a tie isté tri, s ktor#mi musíme 
aj my denne zápasi'. Bol Kristus pokú&an# „vo v&etk#ch bodoch tak ako my?“ Ur$ite bol...

Testimonies, zv. 3, str. 372: „On, ktor# nepoznal hriechu, stal sa hriechom za nás. S hroznou 
"archou vín, ktorú niesol za na$e hriechy, odolal stra$nej skú$ke
1.  „... chuti,...“
2.  „... lásky k svetu a poctám, a...“
3.  „...p#chy vystatova!nosti, ktorá vedie k trúfalosti.“

Tu máme v&etky tri poku&enia, ktoré sme práve na$rtli u Luká&a. „Kristus odolal t#mto trom 
ve&k#m hlavn#m poku$eniam a zví"azil nad nimi v prospech !loveka, dosiahol pre*ho spravodliv# 
charakter,“ Chvála Bohu! „... lebo vedel, %e !lovek to sám nemohol dokáza". Vedel, %e v t#chto troch 
bodoch bude satan úto!i" na &udstvo. Zví"azil nad Adamom a hodlal pokra!ova" vo svojom diele, 
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k#m by !loveka na!isto nezni!il. Kristus vstúpil do tohto po&a v mene !loveka, aby miesto neho 
porazil satana, lebo vedel, %e !lovek to vo vlastnej sile nedoká%e. Kristus pripravil !loveku cestu vy-
kúpenia svojím vlastn#m %ivotom utrpenia, sebazaprenia a sebaobetovania, a svojím poní%ením 
a kone!nou smr"ou. Priniesol !loveku pomoc, aby mohol, nasledovaním Kristovho príkladu, sám 
zví"azi", tak ako Kristus za*ho zví"azil.“ 

Pozrime sa teraz na prvé z t#ch troch poku&ení. Chcem, aby ste si uvedomili, pochopili a oce-
nili hlbok# v#znam toho, $ím musel Kristus prejs', prv ne( vôbec mohol by' pokú&an# v oblasti 
chuti. V&imnite si, (e Kristus nemá zvrátenú hrie&nu chu'. Má bezhrie&ny apetít. Od narodenia 
nemá (iadny sklon k zlému a v(dy (il (ivotom dokonalej poslu&nosti. V oblasti chuti teda u"ho 
niet ni$oho zvráteného. 

Vynára sa tu v&ak otázka, ako mô(e by' v tejto oblasti vyskú&an# tak#m spôsobom, ktor# 
mu umo(ní by' ú$astn#m a zárove" správnym vzorom !u)om so zvrátenou chu'ou? Nu(, skôr 
ako bude pokú&an# v oblasti chuti, je bez jedla &tyridsa' dní a &tyridsa' nocí. Biblia hovorí, (e 
„napokon zla!nel,“ (Mat 4,2) $o je zrejme jedno z najvä$&ích zla$není v Písme.

Ke) sa za$ínate posti', ste ve!mi hladní. Nemám pravdu? Skú&ali ste sa niekedy posti'? Prv# 
de" b#va naozaj ve!mi 'a(k#. Av&ak na druh# de" chu' slabne a po chvíli u( vôbec necítite hlad. 
A je zaujímavé, (e hlad necítite a( do chvíle krátko pred smr'ou. Tesne pred smr'ou telo neu-
verite!ne prudko zareaguje. Doslovne „kri$í“ po jedle. Je to najsilnej&í impulz, ak# mô(e !udské 
telo za(i' tesne pred smr'ou.

Vrá'me sa na pú&'. Satan pozoruje Spasite!a a ka(d# jeho krok. V&etky plány má u( hotové. 
Pracoval na nich &tyritisíc rokov. Svoj program si dokonale naplánoval, a chce zasiahnu' Krista 
poku&ením chute. Ve) práve tam uspel, ke) spôsobil pád $loveka...

Satan si uvedomuje, (e má najlep&iu &ancu, ke) príde s poku&ením v oblasti chuti, a to vtedy, 
ke) je nanajv#& pravdepodobné, (e Kristus chuti pod!ahne. Pozná !udskú fyziológiu a $aká. Vie, 
(e Kristovo telo sa napokon za$ne zmieta' v k=$och z neuverite!ne siln#ch a bodav#ch bolestí 
hladu. Po$íta dni a zvedavo $aká, kedy sa to za$ne. Kristus to vydr(al skuto$ne dlho. Bol neu-
verite!ne zdrav#m príkladom. No satan vie, (e skôr $i neskôr, sa nalomí a dostane k=$e. *aká 
na tú pravú chví!u. A ke) vidí, (e sa to na &tyridsiaty de" za$ína, prichádza a vraví: „Ak si Syn 
Bo%í, povedz tomuto kame*u, aby sa stal chlebom!“ (Mat 4,3) „A len tak na okraj, ak to neurobí& 
r#chlo, zomrie&.“

Priatelia, je to skuto$ne poku&enie nad na&e chápanie, ak máme úplne porozumie' jeho in-
tenzite a sile. Spome"te si, Kristus bol pokrsten# tesne pred odchodom na pú&'. Ke) vychádzal 
z vody, Boh mu povedal: „Toto je ten môj milovan# Syn, v ktorom sa mi za&úbilo.“

(Mat 3,17) Kristus musí závisie' v#lu$ne od Bo(ieho Slova. Vierou sa ho musí dr(a', ke) ide 
o Jeho osobnú identitu. Satan ale prichádza s v#zvou – in&pirácia to tie( dop;"a (DA 119.2) – a ho-
vorí mu: „Vie&, ty si ur$ite ten padl# anjel. V nebi bola vzbura a teba zjavne vyhodili. Chcem pove-
da', (e si opovrhnut# Bohom aj $lovekom. Ur$ite ty si ten padl# anjel. Ale ak si Bo(í Syn, doká( to, 
a urob nie$o, $o zvládne len Boh. Preme" kamene na chleby.“ 

Priatelia, keby nás niekto pokú&al, aby sme premenili kamene na chleby, bolo by to pre nás 
vôbec poku&enie? Ur$ite nie, preto(e to ani nedoká(eme. No pre Krista to poku&ením rozhodne 
bolo. Tí, $o trvajú na tom, (e Kristus bol pokú&an# tak ako my... zdá sa, (e keby sa len pozreli 
bli(&ie na Jeho poku&enie, museli by pripusti', (e v Jeho skú&kach je nie$o radikálne odli&né. Ja 
som nikdy nebol pokú&an#, aby som premie"al kamene na chleby. Vy áno? Kristus v&ak bol. 
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Jedin#m slovom, t#m ist#m, ktoré stvorilo tento svet, mohol premeni' ka(d# kame" na pú&ti 
na $erstvo upe$en# pece" chleba. Jedin#m slovom by to dokázal. Mohol by zahna' svoj hlad 
a dokáza', (e nie je t#m, $o mu nahováral nepriate! a (e je skuto$ne Bo(í Syn. 

Uvedomte si, (e práve toto poku&enie, Kristovi umo(nilo súciti' a stoto(ni' sa s hocijak#m 
poku&ením, ktoré padl# $lovek musí zakúsi' v oblasti +iadosti tela. A hoci bol Kristus silno po-
kú&an# v tejto oblasti chuti, neapelovalo sa na hrie&nu chu'. *i bolo vari hrie&ne, (e bol Kristus 
hladn# po pôste, ktor# trval &tyridsa' dní a &tyridsa' nocí? Bolo to úplne bezhrie&ne, priatelia. 
Pôsobila v&ak na neho silná (iados' po jedle. Bola taká silná ako skazené, zvrátené chute, s ktor#-
mi musíme denne zápasi'. Mô(e teda poveda' niekto, kto musí zápasi' so zvrátenou, skazenou 
chu'ou v niektorej oblasti +iadosti tela: „Kristus nevie, aké to je. On ma nemô(e chápa'?“ 
Nie, priatelia. Kristus je s nami ú$astn#m, no nie preto, (e by mal presne to isté poku&enie ako 
my, ale preto, (e bol pokú&an# v oblasti +iadosti tela tak, +e sa to vyrovná hoci$omu, s $ím 
budeme musie' zápasi' v oblasti +iadosti tela my. 

Vyjasníme si to, priatelia. Niektorí tvrdia, (e bol „pokú&an# vo v&etkom, podobne nám.“ 
(<id 4,15) To znamená, (e Kristus pre(il ka(dé jedno poku&enie, ktoré máme my. Ba niektorí 
zachádzajú a( príli& )aleko a hovoria, (e Krista trápili poku&enia homosexuála. Mimochodom, 
toto vy&lo tla$ou. Tí, $o to hovoria, to myslia dobre, lebo sa domnievajú, (e aby homosexuál ve-
del, (e Kristus rozumie, $ím prechádza, treba ho uisti', (e Kristus skuto$ne mal také poku&enia. 
Pochopte v&ak priatelia, (e to nemusíme robi'. Bo(e chrá", aby sme za&li tak )aleko. 

Ak by Kristus pre(il ka(dé na&e poku&enie, nielen(e mu musíme pripísa' mravne skazenú 
prirodzenos', ale aj takú, akú kto kedy mal, alebo mohol ma'. Uvedomujem si, (e sú !udia, ktorí 
také poku&enia majú, no ja dokonca ani nemusím ma' poku&enia homosexuála a predsa som 
padl# $lovek. Kristova schopnos' súcíti' s nami nezávisí od toho, $i musel zvládnu' ka(dé na&e 
poku&enie. Jestvujú rôzne poku&enia typické napríklad pre (eny. A ak si nejaká (ena myslí, (e 
Kristus musel prejs' v&etk#mi jej poku&eniami, hoci bol mu(om, potom musí dospie' k záveru, 
(e sa s "ou asi nemô(e stoto(ni'. 

Mô(e sa v&ak Kristus stoto(ni' s kohoko!vek poku&ením v niektorej z t#ch troch oblastí? 
Áno, no nie preto, lebo mal konkrétne poku&enia, ale preto, (e mal poku&enie, ktoré ho urobilo 
úplne ú$astn#m v ka(dej z t#chto troch oblastí a bolo to úplne rovnako intenzívne ako hoci$o, 
s $ím sa my kedy stretneme. 

Uvediem )al&í príklad: Mô(e $lovek závisl# od heroínu poveda', (e Kristus nevie, aké to je? 
Nemô(e. Spadá to toti( pod hlavi$ku „(iados' tela“ a Kristus bol v tej oblasti pokú&an# tak silno 
a intenzívne ako ten narkoman. Kristus nemusel by' závisl# od heroínu, aby súcitil s tak#m 
$lovekom, ani aby mu bol vzorom. On bol dokonale bezhrie&ny, a predsa dokonale súcitn#. 
Chvála Bohu za takého Spasite!a... 

In&pirácia nám dáva krásne náh!ady oh!adne prvého konkrétneho poku&enia. In Heavenly 
Places, str. 194: „Nestriedmos" je základom v$etkého morálneho zla, známeho !loveku. Kristus 
za!al dielo vykúpenia práve tam, kde sa za!ala skaza. Pád na$ich prv#ch rodi!ov zaprí!inila povo&-
nos" chuti. Vo vykúpení je zapretie chuti prvou prácou Krista.“ Na inom mieste nám in&pirácia 
hovorí, (e ak zví'azíme nad chu'ou, mô(eme zví'azi' nad ka(d#m in#m hriechom. (CD 59.3) 
Najvä$&ou je práve (iados' tela, a ak nad "ou vyhráme, vyhráme aj nad t#mi )al&ími dvomi. 
Kristus tie( musel zví'azi' najskôr nad chu'ou, a práve to ví'azstvo mu poskytlo v#hodu, aby 
mohol zví'azi' nad )al&ími poku&eniami. 
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Signs of the Times, 3. december 1902: „Je tu vyjadrenie nedôvery. V tónoch poku$ite&ovho 
hlasu je vyjadrená absolútna neviera. Vari by Boh takto zaobchádzal s vlastn#m Synom? Vari by 
Ho nechal na pú$ti s div#mi zvermi, bez jedla, spolo!níkov a pohodlia? Satan nará%al na to, %e 
Boh by nikdy nemienil zanecha" svojho Syna v takomto stave. ,Ak si Bo%í Syn,‘ hovorí, ,uká% svoju 
moc a zbav sa toho pál!ivého hladu. Priká%, nech sú z t#chto kame*ov chleby.‘“ Mal Kristus moc 
premeni' kamene na chleby? Áno mal, lebo

bol bo(sk#m Stvorite!om. Mal v sebe tvorivú silu. Satan nebol tak# hlúpy, (eby ho pokú&al 
nie$ím, $o by nemohol urobi'. Ve!mi dobre vedel, (e nemá do $inenia len s oby$ajn#m $love-
kom, ale s Bohom-Tvorcom a $lovekom. Preto sa ho sna(il dosta' v oboch smeroch. Apeloval 
na intenzívny hlad $loveka, a tie( na Bo(iu moc v "om, aby ukojil !udsk# hlad.

Kristus bol takto pokú&an# po cel# svoj (ivot. In&pirovaná autorka nám vraví, (e Kristov#m 
najvä$&ím poku&ením bolo, aby pou(il svoju bo(skú silu vo svoj prospech. (RH, 1. apríl, 1875, 
ods. 3) Ani si nevieme predstavi', aké to muselo by' silné poku&enie. Poviem to jednoducho: 
Verím, (e Kristove poku&enia boli silnej&ie ne( tie na&e. A silnej&ia ne( na&a bola aj prirodzenos', 
na ktorú sa v poku&eniach spoliehal. V tom je ve!k# rozdiel. My sme pokú&aní aby sme dôve-
rovali a spoliehali sa na na&u padlú, hrie&nu prirodzenos'. Kristus bol pokú&an#, aby dôveroval 
a spoliehal sa na prirodzenos' nekone$ne mocnú, ktorá mohla premeni' kamene na chlieb...

Pre$o bolo vlastne tak absolútne dôle(ité, aby Kristus nepou(il svoju bo(skú moc vo svoj vlast-
n# prospech? Preto(e keby to bol niekedy urobil, a uspokojil by tak svoje vlastné potreby, okam(ite 
by sa stal neschopn#m by' na&ím oprávnen#m príkladom. (RH, 1. apríl 1875, ods. 1) Nikto z nás 
nemá osobnú bo(skú moc, na ktorú by sa mohol spolieha'. Aby sme premohli poku&enie a napl-
nili na&e potreby, musíme sa spolieha' na Bo(iu silu zvonka. Nie na Bo(iu silu zvnútra. 

*o sa t#ka Kristov#ch vlastn#ch potrieb, musel by' neustále závisl# od Otca, a keby mu Otec 
nedal jes', bol ochotn# rad&ej zomrie' ako pou(i' svoju bo(skú moc, lebo tú by $lovek nemal, 
aby sa nas#til. Kristus sa chcel s nami úplne stoto(ni'. Takého Pána proste musíte milova'. 

Po cel# ten $as ve!mi dobre vedel, (e by to mohol urobi'. Ve) predsa ka(d# de" robil zázraky. 
Robil vo svojej bo(skej moci, ale len tak, ako mu Otec dovolil. Preto hovorí: „Ja nemô%em robi" 
ni! sám od seba.“ (Ján 5,19.30) T#m chce poveda', (e „zo svojej vlastnej iniciatívy nemô(em ni$ 
urobi'. Pri&iel som, aby som sa stal $lovekom, preto musím prejs' (ivotom ako $lovek. A ak 
pou(ijem bo(skú moc, nikdy to nemô(e by' pre m"a samého, jedine pre druh#ch a aj vtedy len 
ak mi to Otec dovolí.“ 

Posledn# Kristov zázrak, ten najú(asnej&í zázrak zo v&etk#ch bol, (e vzkriesil Lazara z m=t-
vych. A ke) stál pred hrobom, nepovedal: „Lazar, v mene Otca, po) von!“ Je(i& povedal: „Lazar, 
po' von!“ (Ján 11,43) Tesne predt#m povedal Márii a Marte: „Ja som vzkriesenie i %ivot; ten, 
kto verí vo m*a, aj keby zomrel, %i" bude.“ (Ján 11,25) In&pirácia nám hovorí, (e tento posledn# 
zázrak bol vrcholn#m dôkazom Kristovej bo(skej sily. (DA 529.1) Ve!mi dobre vedel, (e Lazara 
vzkriesil svojou vlastnou bo(skou silou, lebo tú bo(skú silu mohol pou(i' v prospech druh#ch, 
tak ako mu to Otec dovolil. On vedel (e ju má.

A mimochodom, $asto sa s'a(ujeme na silu zvyku... Ako dlho pou(íval Kristus bo(skú moc, 
aby vykonal, $o chcel? Po celú ve$nos'. A vy si myslíte, (e musíte prekona' nejak# 'a(k# návyk! 
Je(i& v&ak musel prekona' ve$n# návyk. Svoju bo(skú moc pou(íval po celú uplynulú ve$nos', 
ke) robil v&etko, $o chcel. A teraz, v tomto $ase, ju nemô(e pou(i' pre seba, ak má by' pre nás 
správnym príkladom, ak má by' schopn# s nami súciti'. Nie je to ú(asné? 
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Review and Herald, 14. mája 1908: „Ke' ve&k# podvodník pri$iel k Bo%iemu Synovi, tvrdil, %e 
mu Otec zveril správu pre Spasite&a. U% nemusí hladova". ,Ak si Syn Bo%í, povedz tomuto kame*u, 
aby sa stal chlebom!‘ Len%e tak#mto po!inom by Kristus poru$il svoj s&ub, %e svoju bo%skú silu nikdy 
nepou%ije na to, aby unikol nejak#m "a%kostiam alebo utrpeniu, s ktor#mi sa musí !lovek streta" 
vo svojej &udskosti.“ Bolo to sú$as'ou zmluvnej dohody s Otcom. Príde na zem a nikdy nepou(ije 
svoju bo(skú moc, aby naplnil svoje potreby, lebo musí prejs' (ivotom ako $lovek. 

Desire of Ages, str. 119: „Kristus nemal pou%íva" svoju bo%skú moc pre vlastn# prospech. Pri$iel, 
aby zná$al skú$ky tak ako ich musíme zná$a" my a zanechajúc nám príklad vernosti a odovzda-
nosti. Ani tu, ani neskôr vo svojom pozemskom %ivote, neurobil zázrak vo svoj vlastn# prospech. 
V$etky jeho ú%asné skutky boli pre dobro druh#ch.“ Vidíte tú nesebeckú, odriekavú a sebaobetavú 
lásku Bo(ieho charakteru? 

Temperance, str. 20: „Satan bol porazen# vo svojom zámere premôc" Krista v oblasti chuti. 
A tu na pú$ti Kristus dosiahol ví"azstvo v prospech &udstva v oblasti chuti, !ím !loveku umo%nil, 
aby v celej budúcnosti v Jeho mene premáhal silu chuti sám za seba.“ Priatelia, nemáme (iadne 
ospravedlnenie, pre$o zostávame otrokmi +iadostí tela! Je(i& Kristus dokázal, (e má moc, ktorá 
je dostato$ná, aby prekonala aj to najintenzívnej&ie poku&enie v tejto oblasti, s ak#m sa (iadny 
$lovek nikdy ani len nestretne. Neexistuje preto (iadna v#hovorka, aby sme otro$ili chuti – +ia-
dosti tela. Ke) Kristus premáhal toto, a ka(dé )al&ie poku&enie, nespoliehal sa na ni$, $o by 
sme nemali !ahko dostupné aj my skrze Jeho milos'. 

Desire of Ages, str. 24: „... nepou%il v svojom mene %iadnu silu, ktorá by nebola vo&ne ponúkaná 
aj nám.“ Ako prekonal napríklad poku&enie povo!ova' chuti? Povedal: „Je napísané….“ (Mat 
4,4.7.10) Táto zbra" je priatelia v prekonávaní poku&enia dostupná aj nám. My máme dokonca 
aj Nov# Zákon, no On mal iba Star#. A nad to nadov&etko máme Jeho dokonal# príklad ví-
'azstva. Kristus nemal (iadny, lebo ani prv# Adam, ani nikto z jeho potomstva toto ví'azstvo 
nedosiahol. Chvála Bohu, (e máme Písmo a (iariv#, slávny, ví'azn# príklad Slova, ktoré sa stalo 
telom, Je(i&a Krista. 

Review and Herald, 28. november 1882: „Kristus porazil satana a ukázal nám, ako aj my 
mô%eme ví"azi". Kristus odolával satanovi Písmom. Mohol sa uch#li" k svojej vlastnej bo%skej sile 
a pou%i" svoje vlastné slová, no povedal: ,Je napísané: (lovek nebude %i" na samom chlebe, ale 
na ka%dom slove, ktoré vychádza skrze ústa Bo%ie.‘“ Koho tu Kristus citoval? Seba. Citoval sám 
seba z Písma. Povedal to, ale hovorí nie$o z vlastnej moci, ke) berie úlohu $loveka? Nie, cituje 
Bibliu, nie$o zaznamenané, $o pôvodne povedal On sám. „Pri druhom poku$ení povedal: , Zase 
je napísané: Nebude$ pokú$a" Pána, svojho Boha!‘ Máme pred sebou Kristov príklad. Keby sa sväté 
Písmo $tudovalo a dodr%iavalo, kres"an by bol chránen# v pot#!kach s &stiv#m nepriate&om; len%e 
Bo%ie slovo sa zanedbáva, a nasleduje ne$"astie a porá%ka.“ 

H!a)te na Krista na pú&ti, a t#mto pozeraním sa budete meni'. U$te sa od Neho. Sta"te sa 
tak#mi, ako On. Ukryte Bo(ie Slovo vo svojom srdci, ako to urobil Dávid: „ Vo svojom srdci som 
ukryl tvoju re!, aby som nezhre$il proti tebe.“ (< 119,11) Máte súcitného Spasite!a. „...pokú$aného 
vo v$etkom, podobne nám, bez hriechu.“ (<id 4,15) Je dokonale bezhrie&ny, a zárove" dokonale 
súcitn#. Takého Pána proste musíte milova'!
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9. KAPITOLA

JA SOM %A OSLÁVIL
(Ján 17,4)

Keby som sa vás sp#tal, $o je Pánova modlitba, zrejme by ste odpovedali, (e je to modlitba zo 
6. kapitoly Matú&a: „Ná$ Ot!e, ktor# si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno!...“ (Mat 6,9) Nu(, 
mám pre vás novinku. Nie je to Pánova modlitba, ale na&a modlitba. Nau$il nás ju síce Pán, ale 
je na&a. On sa ju nemodlil. Pod!a $oho to vieme? Pod!a 12. ver&a:

„...odpus" nám na$e viny, ako aj my odpú$"ame svojim vinníkom...“ Kristus o takú vec nikdy 
nemusel prosi'. Zjavne to teda nie je Jeho modlitba. 

Pánovu modlitbu máme zaznamenanú v 17. kapitole Jána a je naozaj prekrásna! Sestra Whi-
teová nám dokonca vraví, (e by sme mali 17. kapitolu Jána vedie- naspamä-. (8T 80.1; 239.2) 
V&etka pravda obsiahnutá v ka(dom riadku tejto modlitby je nevy$erpate!ná. 

Pozrime sa do jej jadra. Pán tu jasne hovorí o svojom poslaní zjavi' Bo(iu slávu !u)om, a bez 
v#hrad mô(e poveda', (e poslanie je splnené. Ján 17,4: „Ja som "a oslávil na zemi; dielo som dokonal, 
ktoré si mi dal, aby som vykonal.“ Kristus plne zjavil Otcovu slávu. Nepovedal: „Nu%, vydal som zo 
seba to najlep$ie, Ot!e, párkrát som to síce pokazil, a &utujem, %e som sem-tam triafal ved&a.“ Nie, ni$ 
také. Kristus hovorí: „Ja som "a oslávil na zemi...“ „Dokázal som to!“ Oslávi' Boha znamená zjavi' 
Jeho charakter. Kristus mohol bez v#hrad poveda' „Ja som "a oslávil,“ rovnako ako mohol bez v#-
hrad poveda' aj to, $o uvádza v Jánovi 8,29: „Nezanechal ma Otec samotného, lebo ja v%dycky !iním 
to, !o sa jemu &úbi.“ A tie( v Jánovi 15,10: „Ak budete ostríha" moje prikázania, zostanete v mojej 
láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.“ 

Kristov (ivot bol dokonal#m zjavením slávy Bo(ieho charakteru, lebo po cel# (ivot dokonale 
poslúchal Bo(í zákon, ktor# je prepisom Bo(ieho charakteru. (COL 305.3) Bo(í zákon definuje 
lásku z h!adiska vz'ahov. Kristov (ivot bol (ivotom dokonalej poslu&nosti preto, lebo robil v(dy 
to, $o sa pá$ilo Otcovi.

Túto pravdu uvádza samotná in&pirovaná autorka v Signs of the Times, 2. januára 1896: 
„Ka%d# krok, ktor# Kristus urobil od jaslí a% po Kalváriu...“ Ke)(e sa v jasliach narodil a na Kalvárii 
zomrel, hovoríme tu o celom Jeho (ivote. „...upevnil Jeho charakter ako Jediného, ktor# mohol po-
veda" bez v#hrad: ‚Ostríhal som prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.‘ Aké vyv#$ené idey 
o Bo%om zákone nadobúdame, ke' h&adíme na Krista, plniaceho ka%dé nariadenie a predstavujú-
ceho Bo%í charakter svetu! Práve dodr%iavaním zákona umo%nil Kristus tomuto svetu pozna" Otca.“ 

Citát zo Special Testimonies on Education, str. 231: „Jeho, Kristov charakter bol %ivotom 
poslu$nosti v$etk#m Bo%ím prikázaniam, a bol vzorom pre v$etk#ch &udí na zemi. Jeho %ivot, to 
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bolo pre%ívanie zákona medzi &u'mi.“ Práve preto mohol poveda': „Kto m*a videl, videl Otca...“ 
(Ján 14,9) T#m splnil svoje poslanie a zjavil Bo(iu slávu !u)om. 

2. Korin'anom 4,6 to tie( pekne vystihuje: „Lebo je to Boh, ktor# povedal, aby sa zo tmy zaskve-
lo svetlo, ktor# sa zaskvel v na$ich srdciach na osvietenie známosti slávy Bo%ej v tvári Je%i$a Krista.“

Signs of the Times, 4. apríl 1895: „Predmetom Kristovho poslania na tomto svete bolo zjavi" Otca.“ 
Túto pravdu nemô(eme dostato$ne oceni' priatelia, ak nepochopíme súvislos', pre$o bol 

Kristus poslan# na Zem. Tou súvislos'ou je ve!k# spor medzi Bohom a satanom – medzi Kris-
tom a satanom. Ako sme u( spomínali, satan klamal o Bo(om charaktere. Práve pre tieto klam-
stvá sa !udstvo vzbúrilo. Jednoducho im !udia uverili, odcudzili sa Bohu a zmenili sa na

odporcov. Je pre Boha teda nutné získa' si spä' odcudzené a znepriatelené !udstvo a obnovi' 
to harmonické spojenie so sebou sam#m. Je úplne nevyhnutné, aby zjavil pravdu o svojom 
charaktere. 

Ako najdôle(itej&iu pravdu musí zjavi' !udstvu svoju nesebeckos', lebo ako prvoradé klam-
stvo satan v&tepoval do mysle !udí to, (e Boh je sebeck#. Aby sme mohli prelomi' $aro a moc 
tohto podvodu, potrebujeme pozna' pravdu. Je(i& jasne povedal: „...poznáte pravdu, a pravda 
vás vyslobodí.“ (Ján 8,32) Pokia! veríme diablov#m klamstvám, sme v otroctve hriechu. No ke) 
uzrieme pravdu, jeho moc sa láme a my sme oslobodení zo svojej rebélie. Potom sme získaní 
spä' k láskou motivovanej poslu&nosti a do súladu s Bohom, o ktorom vieme, (e je láska. 

In&pirácia hovorí v Signs of the Times, 6. mája 1900: „Vo svojom %ivote a u!ení dolo%il Kristus 
dokonal# príklad nesebeckej slu%by, ktorá má svoj pôvod v Bohu. Boh ne%ije sám pre seba. Stvore-
ním sveta a udr%iavaním v$etk#ch vecí ustavi!ne slú%i druh#m. Satan skreslil obraz Boha svetu, 
tak ako to urobil Adamovi a Eve. Sebectvo má svoj pôvod v satanovi, a do tej miery ako sa mu 
povo&uje uzda, do tej miery sú satanove vlastnosti pestované. Satan v$ak pripísal tieto vlastnosti 
Bohu.“ Satan obvinil Boha, (e je sebeck#. „A viera v jeho princípy sa stále viac a viac roz$irovala. 
Skrze Syna Bo%ieho musia by" tieto princípy preukázané ako falo$né a musí by" zjavené, %e Bo%í 
charakter je láska. Skrze neho musí by" Otec správne predstaven#. Boh zveril svoj ideál Kristovi 
a poslal ho do sveta s vlo%en#m bo%stvom a predsa nesúc &udsk# zjav.“ Poslaním Je(i&a Krista je 
hlavne zjavi' Bo(iu nesebeckos', sebazapierajúcu a sebaobetavú lásku Bo(iu, aby sa mohla zlo-
mi' moc hriechu a aby $lovek mohol by' vysloboden#. 

>al&í prenikav# náh!ad z Review and Herald, 11. september 1894: „Kristus sa zo v$etk#ch síl 
sna%il zmietnu" to, !o satan prekrútil, aby dôvera !loveka k Bo%ej láske mohla by" obnovená.“

Priatelia, chcem aby sme teraz spolu uva(ovali, ako obdivuhodne v tom Kristus uspel. Ke) 
sa budeme zam#&!a' nad nesebeckou láskou Je(i&a Krista, najmä v závere$n#ch scénach Jeho 
(ivota, pamätajte prosím v(dy na Jeho slová: „Kto m*a videl, videl Otca...“ (Ján 14,9) Majte tento 
fakt stále na pamäti. Celé je to vlastne zjavenie Otca. 

Niekedy máme sklon myslie' si, (e to Kristus je ten, $o nás miluje, a pokú&a sa presved$i' 
Otca, aby nás tie( miloval. No, priatelia, medzi Kristom a Otcom nie je absolútne (iadny rozdiel. 
Ke) vidíte jedného, vidíte aj druhého. 

Vynára sa tu ale problém: satan ve!mi dobre vie, (e Kristus je dokonal#m zjavením Otca, 
a nako!ko mu nedokázal zabráni' v tom, aby správne predstavil Otca, svoju pozornos' teraz za-
meral na nás, aby sme Kristov charakter pochopili zle. Sna(í sa nato!ko skresli' charakter Krista, 
aby u( viac nemohol by' t#m, ktor# správne prezentuje Bo(í charakter. Najdesivej&ie v&ak je, (e 
pozoruhodne uspel dokonca aj medzi Bo(ím !udom. 
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Pozrite sa na tento v#rok a kie( vás to preberie. Selected Messages, zv. 1, str. 355: „Chá-
panie Bo%ieho &udu sa zatemnilo, lebo satan skreslil Bo%í charakter. Ná$ dobr# a láskav# Pán 
bol predstaven# &u'om ako odet# v satanov#ch vlastnostiach.“ Satan najprv za$al pripisova' 
svoje vlastnosti Bohu, a ke) Kristus pri&iel poveda' pravdu o Bo(om charaktere, r#chlo sa 
pokú&al pripísa' svoje vlastnosti Kristovi. „Ná$ dobr# a láskav# Pán bol predstaven# &u'om 
ako odet# v satanov#ch vlastnostiach a mu%i a +eny, h*adajúci pravdu tak dlho videli 
Boha vo falo,nom svetle, +e je -a+ké rozohna- mrak, ktor/ pred ich zrakom zakr/-
va Jeho slávu. Mnohí +ili v ovzdu,í pochybností a zdá sa takmer nemo+né, aby sa 
chopili nádeje, ktorá im je predlo+ená v Kristovom evanjeliu...“ Práve toto nám bráni, 
priatelia, skuto$ne vstúpi' do (ivota-meniaceho vz'ahu s na&ím Spasite!om. Satanovi sa po-
darilo pokrivi' na&e chápanie Spasite!ovej lásky. Uspel v tom a( do tej miery, (e sme Bohu 
stále odcudzení. Dosia! sme zdr(anliví a váhame, ke) sa máme plne podvoli' Bo(ej v!údnej, 
zhovievavej vláde lásky. 

Je teda nevyhnutné, aby skôr, ako sa niekto plne podriadi autorite Je(i&a Krista, pochopil 
Jeho lásku. Rozviniem tu ve!mi dôle(it# koncept. Satan previedol !udstvo tromi krokmi, aby 
ho dostal do stavu vzbury. Ak sa pozorne pozriete na rozhovor medzi hadom a (enou v rajskej 
záhrade, pri strome poznania dobrého a zlého, tieto tri kroky tam uvidíte. 
1. krok:  dosiahol to, +e sme prestali dôverova- Bo+ej láske.
2. krok:  dosiahol to, +e sme prestali veri- Bo+iemu Slovu.
3. krok:  dosiahol to, +e sme zavrhli Bo+iu autoritu. (Ed 25.2)

Len tieto tri kroky, a v tomto poradí, mohli úspe&ne spôsobi' pád !udstva. Satan by neuspel, 
keby Eve priamo povedal: „Jedz z tohto zakázaného ovocia.“ Nie, to by bol tretí krok. Nebol by 
ju presved$il, aby uverila druhému kroku: „Nie, nezomriete. Boh vám klame, nezomriete.“ Ako 
prvé musel vyvráti' základy dôvery v Bo(iu lásku. Ke) u( spôsobil, aby zapochybovala a nedôve-
rovala Bo(ej láske, pri&iel 2. krok, strata viery v Bo(ie Slovo: „Áno, je mo(né, (e Boh mi nehovorí 
pravdu. Napokon, ak ma ne!úbi, mo(no ma klame.“ A ke) ju u( podnietil k druhému kroku, nie 
je problém dovies' ju k tretiemu, teda k odmietnutiu Bo(ej autority. 

Teraz dávajte pozor! Jedine ak#m spôsobom sa !udstvo mô(e vymani' zo vzbury a vráti' sa 
spä' do harmónie s Bohom? Vykonaním t#chto troch krokov, len(e v opa$nom poradí.

Tak+e 
1. krok:  Musíme nadobudnú- dôveru v Bo+iu lásku. 
2. krok:  Musíme nadobudnú- vieru v Bo+ie Slovo.
3. krok:  Musíme prija- Bo+iu autoritu.

Priatelia, nemô(eme prija' Bo(iu autoritu, pok#m neuveríme Bo(iemu Slovu, a tomu sku-
to$ne neuveríme, pok#m nebudeme dôverova' Jeho láske. Rozumiete tomu? Aké je potom 
nevyhnutné práve to zjavenie seba-zapierajúcej, sebaobetavej a nesebeckej Bo(ej lásky k nám, 
ak máme by' privedení k ochotnej podriadenosti Bo(ej autorite. Práve toto nám musel Je(i& 
Kristus zjavi', ak chcel, aby bola na&a poslu&nos' vo$i Bohu opä' motivovaná láskou. Len s takou 
poslu&nos'ou je Boh spokojn# a jedine taká poslu&nos' je skuto$ná. Inej niet. Ako hovorí Biblia: 
„plnos"ou zákona je láska.“ (Rim 13,10) Akáko!vek iná poslu&nos' nie je vlastne (iadna poslu&-
nos', je to iba pokrytectvo. Je to iba pretvárka a klam, pokia! ju nemotivuje láska. 

Ako teda mô(eme za$a' poslúcha' Otca z lásky? Nu( tak, (e uzrieme Jeho lásku k nám, zja-
venú v Synovi, a to najmä v závere$n#ch hodinách Jeho (ivota na zemi. 
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Bratia a sestry v tejto súvislosti mo(no lep&ie pochopíte, pre$o Pavol v 1. Korin'anom 2,2 
povedal: „Lebo som nebol usúdil vedie" nie!o iné medzi vami krome Je%i$a Krista, a toho ukri%ova-
ného.“ Pavol vedel, (e to jediné, $o má moc prelomi' tyraniu hriechu, sebectva a satana u !udí je 
zjavenie Bo(ej lásky v Kristovi, v tom ukri(ovanom. 

V tomto kontexte sa vrá'me k Pánovej modlitbe v Jánovi 17. kapitole. Ako sme si v&imli, 
vo 4. ver&i hovorí: „Ja som "a oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vy-
konal.“ V&imnite si ale, $o hovorí v nasledujúcom ver&i: „A teraz ma osláv ty, Ot!e, sám u seba 
slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet.“ Je to pozoruhodná po(iadavka. Zamyslite sa 
nad t#m.

Kristus (iada, aby ho Otec oslávil sám u seba slávou, ktorú u neho mal, prv ako bol svet. Akú 
slávu mal pri Otcovi skôr ako bol svet? Nekone$nú slávu, a bolo to e&te skôr, ne( sa stal $love-
kom a zahalil svoju slávu !udsk#m zjavom. In#mi slovami, (iada od Boha Otca, aby mu umo(nil 
doplni' nekone$ne slávne, posledné detaily v zjavení Jeho charakteru, ktor# pri&iel predstavi' 
svojím !udsk#m pobytom na Zemi.

Pochopte, (e Kristus u( od samého za$iatku, dokonca u( ako die'a v betlehemsk#ch jasliach 
dokonale zjavoval Bo(iu slávu. On bol dokonal#m zjavením Otcovej slávy. Dokonca aj traja 
mudrci s duchovn#m posudzovaním tú slávu zahliadli. Neh!adeli len na !udské die'atko. To 
duchovné rozli&ovanie, ktoré mali, im umo(nilo vidie' auru, &ekinu – Bo(iu prítomnos', ktorá 
z toho malého bábätka vy(arovala. „...a padnúc kla*ali sa mu...“ (Mat 2,11) Mimochodom, múd-
ri !udia to e&te stále robia: padajú pred ním na kolená a kla"ajú sa mu...

Len(e dokonalé zjavenie Bo(ej slávy nebolo statické, ale dynamické. Dokonalos' je dyna-
mická, a preto aj Kristus rástol v dokonalosti od slávy k sláve. Písmo hovorí: „ A Je%i$ prospieval 
múdros"ou a vzrastom a milos"ou u Boha aj u &udí.“ (Luk 2,52) Zjavenie slávy stále narastalo. Bol 
dokonal# v ka(dom &tádiu, ale rastúci vo svojej plnosti, a( je napokon tu a modlí sa pred zá-
vere$n#mi hodinami svojho (ivota. <iada Boha, aby mu pomohol dotiahnu' nekone$ne slávne 
posledné detaily toho portrétu, ktor# ma!oval po cel# svoj (ivot – obrázok Bo(ieho charakteru. 
Presne toto (iada od Otca a On Jeho modlitbu prijíma. 

Kristus si ale plne uvedomuje, (e ak má doplni' nekone$ne slávne závere$né detaily v tom zja-
vení, musí by' ochotn# a schopn# prinies' nekone$nú obe' z lásky k nám. A tá nekone$ná obe' si 
vy(iada nekone$né utrpenie. Je to ve!mi zaujímavé, a e&te sa k tomu neskôr vrátime...

V celom Písme je dôsledne prepojené utrpenie a sláva. Vlastne je tam nepretr(ité spojenie 
medzi utrpením a slávou. 'ím vä),ie je utrpenie kvôli sebaobetovaniu, t#m vä$&ia je sláva. 
(CC 278.5) Je tam priama súvislos'. A práve preto, ak má by' Kristus schopn# zjavi' Otcovu 
nekone$nú slávu, musí by' ochotn# trpie'. A nie len hocijako trpie'. On trpel nekone$ne! 

Preto prosí Otca, aby mu to umo(nil. V dia!ke u( vidí Getsemane, potom hrozn# súd a na-
pokon kalváriu. H!adí priamo do tváre závere$n#m hodinám svojho (ivota. Vie, (e jeho !udskos' 
musí ma' nadprirodzenú, bo(skú silu, aby s "ou t#m pre&iel a priniesol tú nekone$nú obe' 
a zniesol to nekone$né utrpenie, aby zjavil nekone$ne slávny charakter Bo(ej lásky. 

V nasledujúcej kapitole hne) po tejto modlitbe $ítame... Ján 18,1: „Ke' to povedal Je%i$,“ teda 
ke) dokon$il svoju ve!k"azskú modlitbu, „vy$iel so svojimi u!eníkmi za potok Kedron, kde bola 
záhrada, do ktorej vo$iel on i jeho u!eníci.“ Bola to getsemanská záhrada, priatelia. Zjavenie slávy 
v tej záhrade, ktoré vidíme v Kristovi, ke) pre(íva muky pri modlitbe a potí kvapky krvi, je 
absolútne, nekone$ne slávne. Pouva(ujem o tom. 
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Kristus vyslovil trikrát modlitbu, ktorú máme zaznamenanú v Matú&ovi 26,42: „Môj Ot!e, 
ak ma nemô%e minú" tento kalich, len ke' ho vypijem, nech sa stane tvoja vô&a!“ O akom kalichu 
to vlastne hovorí? Nu(, do$ítame sa o "om v Zjavení. Je to kalich Bo(ieho hnevu, ktor# bude 
vyliaty nemie&an# v jednom z t#chto dní. (Zj 14,10) 

*o je to Bo(í hnev? Bo(í hnev je Bo(ia spravodlivos' v akcii. 
*o je to Bo(ia spravodlivos'? Je to uistenie, (e „!oko&vek seje !lovek, to bude i %a".“ (Gal 6,7) Je 

to Bo(í s!ub, (e bude re&pektova' na&u vo!bu. 
Boh nás na&'astie nevydal okam(ite dôsledkom ná&ho v#beru. Dúfa, (e poprosíme o od-

pustenie a uch#lime sa ku Kristovi, tak(e nebudeme musie' zná&a' následky svojej vo!by, ale 
dovolíme Jemu, aby ich zná&al za nás. 

Bratia a sestry, na&e hriechy musia by' potrestané. Bo(ia spravodlivos' si to (iada. Uvedomte 
si, (e ak Boh na&e hriechy prehliada, tak v skuto$nosti ná& v#ber vôbec nere&pektoval. A $o mys-
líte, kto sa postaví pred cel# vesmír a povie: „Nehovoril som vám to?

Sme roboti. Nemáme slobodnú vô!u. *lovek si zvolil hriech a Boh nechce, aby zná&al násled-
ky.“ Priatelia pochopte, (e my nemusíme zná&a' následky. Nemusíme pi' z kalicha hnevu, lebo 
Je(i& Kristus ho vypil za nás na krí(i a kvôli tomu trpí v Getsemane. H!adí priamo na ten kalich 
hnevu a chveje sa mu v ruke: „Nie som si ist#, $i to zvládnem, Ot$e.“ 

No p#tam sa vás, zápasí tu Kristus so vzdorovitou vô!ou? Ur$ite nie. Tak $o sa v "om potom 
prie$i, aby prijal takéto rozhodnutie? Trpí kvôli tomu, (e si to vy(iada odlú$enie od Otca, a to, 
aby sa stal hriechom. „Lebo toho, ktor# nepoznal hriechu, u!inil za nás hriechom, aby sme my boli 
spravodlivos"ou Bo%ou v *om.“ (2 Kor 5,21) A hriech je pre Jeho svätú prirodzenos' tak odporn#, 
(e vyhliadka, (e ho budú pova(ova' za hrie&neho a (e kvôli tomu bude oddelen# od Otca je 
priam zdrvujúca a myslí si, (e to nezvládne. Toto sú tie nekone$né a ve$né putá lásky, ktoré na&e 
hriechy zakrátko roztrhnú na márne kúsky. Celá Jeho bytos' sa chveje pri poh!ade na takúto 
perspektívu a volá: „Môj Ot!e, ak ma nemô%e minú" tento kalich, len ke' ho vypijem, nech sa sta-
ne tvoja vô&a!“ (Mat 26,42) Takého Pána proste musíte milova', priatelia. Takého Pána nemô(ete 
inak ne( milova'... 

Uvediem sem jednu z najvzácnej&ích pasá(í z in&pirovanej knihy o (ivote Krista, zvanej Tú(ba 
vekov (Desire of Ages). Z celého srdca tú knihu milujem. *ítal som ju u( to!kokrát a v(dy sa mi 
javí ako nová kniha. V(dy, ke) prídem na koniec, (enie ma to zase na za$iatok, a $ítam si ju 
odznova. Ve!mi vám ju odporú$am, najmä posledné kapitoly. 

Kapitola, z ktorej uvediem úryvky, je o Getsemane. Citát je síce dlh&í ne( zvy$ajne, ale ne-
viem, ako sa dá lep&ie vyjadri' to, $ím prechádzal Je(i& v Getsemanskej záhrade. Dovo!te Duchu 
Svätému, aby sa prihováral k vá&mu srdcu. Nech otvorí va&e o$i, aby ste uzreli slávu, aby ste 
videli nesebectvo, h!adeli na sebazaprenie a sebaobetavos' Kristovej lásky. A pamätajte, ak ste 
videli Jeho, videli ste aj Otca.

Za$ína sa na strane 686, a sú tam úryvky aj zo strany 690: „Cítil, %e hriech ho odlu!uje od Otca. 
Priepas" bola tak $iroká, temná a hlboká, %e jeho duch sa nad t#m zachvel. Tomuto smrte&nému 
zápasu nemô%e uniknú" pou%itím svojej bo%skej sily.“ No bu)te si istí, (e mohol. „Ako !lovek musí 
vytrpie" následky hriechu !loveka. Ako !lovek musí znies" Bo%í hnev vo!i prestúpeniu. Kristus sa 
teraz ocitol v inom postavení, ne% v akom kedy doposia& stál. Jeho utrpenie najlep$ie vystihnú 
prorokove slová: ‚Me!u, zobu' sa na môjho pastiera a na mu%a, môjho druha, hovorí Hospodin 
Zástupov!‘ (Zach 13,7) Kristus ako zástupca a úto)i,te hrie$nikov trpel pod Bo%ou spravodlivos-
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"ou. Poznal, !o znamenala Bo%ia spravodlivos". A% dosia& sa sám prihováral za in#ch, teraz tú%il, 
aby mal sám príhovorcu. Ke' Kristus pocítil, %e Jeho jednota s Otcom je pretrhnutá, zdesil sa, %e 
s Jeho &udskou prirodzenos"ou nebude schopn# obstá" v nastávajúcom boji s mocnos"ami temna... 
H&a'me, ako uva%uje o cene, ktorú treba zaplati" za &udskú du$u. Vo svojom smrte&nom zápase sa 
chytá chladnej zeme, akoby chcel zabráni" svojmu odlú!eniu od Boha... Z Jeho vyblednut#ch pier 
sa vydiera bolestn# v#krik: ‚Môj Ot!e, ak je mo%né, nech odíde odo m*a tento kalich,‘ a hne' aj 
dodáva: ,av$ak nie ako ja chcem, ale ako ty.‘ (Mat 26,39) Stra$né bolo poku$enie necha" &udstvo, 
aby nieslo následky svojej viny, k#m by On zostal pred Bohom nevinn#... Nadi$iel stra$n# okamih, 
chví&a, ke' sa malo rozhodnú" o osude sveta. Osud &udstva sa triasol na váhach. E$te aj teraz mohol 
Kristus odmietnu" vypi" kalich ur!en# vinnému !loveku. E$te nebolo príli$ neskoro.

Mohol si zotrie" z !ela krvav# pot a necha" !loveka zahynú" v jeho neprávosti. Mohol poveda": 
Nech priestupník sám nesie trest za svoj hriech a ja sa vrátim k Môjmu Otcovi. Vypije Bo%í Syn 
trpk# kalich poní%enia a smrte&n#ch múk? Podstúpi Nevinn# utrpenie za následky kliatby hrie-
chu, aby zachránil vinníka? Z bled#ch Je%i$ov#ch pier rozochvene znie: ‚Môj Ot!e, ak ma nemô%e 
minú" tento kalich, len ke' ho vypijem, nech sa stane tvoja vô&a!‘ (Mat 26,42) Zachráni !loveka 
nech ho to stojí !oko&vek. Prijíma svoj krvav# krst, aby skrze neho milióny hynúcich mohli získa" 
ve!n# %ivot. Opustil nebeské nádvoria, kde je v$etko len !istota, $"astie a sláva, aby zachránil 
jednu stratenú ovcu – jeden svet, ktor# padol následkom prestúpenia. A od svojho poslania neu-
pustí. Stane sa obe"ou zmierenia za &udstvo, ktoré svojvo&ne zhre$ilo. Jeho modlitba teraz d#cha 
u% len odovzdanos"ou: ‚Môj Ot!e, ak ma nemô%e minú" tento kalich, len ke' ho vypijem, nech 
sa stane tvoja vô&a!‘“ (Mat 26,42) Vidíte to nesebectvo, ktoré sa nám tu predstavuje? Kristus 
to mohol odvola'. Mohol sa vráti' domov k Otcovi a necha' nás v tom, $o si zaslú(ime. On 
si nezaslú(il utrpenie, ale my!

Vybral si v&ak to, $o si zaslú(ime my, aby sme si my mohli vybra' to, $o si zaslú(i On. To v nás 
musí prebudi' lásku k takému Pánovi. Nezabúdajte na Jeho slová: „Kto m*a videl, videl Otca...“ 
(Ján 14,9) 

Nech vás ani len na okamih nenapadne my&lienka, (e Boh Otec netrpel so svojím Synom, 
ke) prechádzal tou skúsenos'ou v Getsemane. Aj On veru pre(íval muky. Jasne to hovorí in&pi-
rácia v Desire of Ages, str. 693 – v tej istej kapitole: „Boh trpel so svojím Synom. Anjeli h*adeli 
na smrte*n/ zápas Spasite*a. Videli svojho Pána obklopeného légiami satansk/ch síl, 
Jeho du$a bola ob"a%ená stra$nou, tajuplnou hrôzou. V nebesiach zavládlo ticho. Ani jediná harfa 
sa neozvala. Keby smrte&níci mohli vidie" údiv anjelského zástupu, ke' v nemej bolesti sledovali 
Otca, ako odvracia lú!e svetla, lásky a slávy od svojho milovaného Syna, boli by lep$ie pochopili, 
ak# odporn# je Bohu hriech.“

Nemyslite si, (e bolo pre Boha !ahké odvraca' lú$e lásky a svetla od svojho Syna. No ak nám 
mal zabezpe$i' spasenie, musel so Synom zaobchádza' tak, ako si zasluhujeme my, aby s nami 
mohol zaobchádza' tak, ako si zasluhuje Jeho Syn. Vedzte, (e vás Otec miluje, priatelia. Boh 
Otec vás miluje práve tak, ako vás miluje Boh Syn...

Máme e&te )al&ie slávne zjavenie Kristovej nesebeckej lásky, ktoré vidíme v závere$n#ch ho-
dinách Jeho (ivota. Zjavuje sa v stále vä$&ej kráse a lesku, ke) tlak narastá a doliehajú na"ho 
muky spôsobené spojením síl bezbo(níkov a v&etk#ch knie(atstiev a mocností temna. 

V&imnite si, $o sa deje krátko po tom, ako vyslovil to posledné: „Môj Ot!e, ak ma nemô%e 
minú" tento kalich, len ke' ho vypijem, nech sa stane tvoja vô&a!“ (Mat 26,42)
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Pozrieme sa na ten príbeh v Jánovi 18. kapitole, od 3.ver&a: „A tak pojal Judá$ !atu vojska 
a slu%obníkov od najvy$$ích k*azov a od farizejov a pri$iel ta s fak&ami a s in#mi svetlami a so zbra-
*ami. A tak Je%i$ vediac v$etko, !o malo prís" na neho, vy$iel a povedal im: Koho h&adáte? A oni mu 
odpovedali: Je%i$a Nazarejského. Na to im povedal Je%i$: Ja som. A stál s nimi aj Judá$, jeho zradca. 
A ako im povedal: Ja som, postúpili naspä" a padli na zem.“ Pozrite sa, $o sa tu deje priatelia. Ke) 
sa p#tajú na Je(i&a Nazaretského, odpovedá im „JA SOM.“ 

'o je to „JA SOM?“ Je to Bo+ie meno a ke1 ho po)uli, cúvli a padli na zem. In&pirácia 
nám hovorí v Review and Herald, 12. júla 1892: „Bo%stvo preblesklo skrze &udsk# zjav a vojaci boli 
pred ním bezmocní. Sta!ilo poveda" iba slovo a dvanás" légií anjelov by bolo pri$lo na Jeho obranu, 
zachránili by Ho pred Jeho nepriate&mi, a ka%d# z tej krutej !aty by bol Jeho slovom zni!en#. Len%e 
nie, On pri$iel zachráni" &udí a svoj zámer vykoná za ka%dú cenu. Dovolil im, aby ho zdrapili a od-
vliekli, akoby odvádzali be%ného zlo!inca.“ 

Nu(, bo(stvo síce prebleskuje skrze !udsk# zjav, len(e robí to vo svojom vlastnom záujme, 
ke) dovo!uje preblesknú' svojej moci pri slovách „JA SOM?“ Nie. Keby to bolo v jeho vlastnom 
záujme, tak k#m by sa tam plazili a sna(ili sa spamäta' a znovu sa rozh!adie', mohol u( dávno 
poveda': „Po$úvajte u$eníci, po)me odtia!to. Je naozaj vhodn# $as. Odí)me.“ Ale Kristus tam 
trpezlivo stojí a $aká, k#m sa pozbierajú tak(e mô(u na"ho sko$i' a spúta' ho. Pre$o to robí? 
Pre$o necháva preblesknú' bo(stvo a spôsobí, aby tí mu(i padli ako m=tvi? Robí to kvôli svojim 
u$eníkom, kvôli okolo stojacim a robí to kvôli ka(dému jednému z nás, ktorí ten príbeh $íta-
me. Kristus sa nám t#m jasne sna(í poveda', (e na ten krí( ide z vlastnej vôle. Nedobehli ho. 
Nepremohli ho. To On sa rozhodol ís' na krí(. Mohol odís', ale On trpezlivo $akal, k#m na"ho 
sko$ia a spútajú ho. 

A mimochodom, ke) Peter vytasí me$, v márnom pokuse bráni' svojho Pána a odsekne 
ucho ve!k"azovmu sluhovi, Je(i& povie: „Presta"te!“ Vyslobodí sa z pút, akoby to boli hodvábne 
nitky, zodvihne ucho, prilo(í ho na svoje miesto, a potom sa nechá znovu spúta'. (Luk 22,51) 
Takého Pána musíte milova'. Ke) treba urobi' nie$o pre in#ch, pou(ije svoju moc, ale nepou(ije 
ju pre seba.

Prosím, chy'te sa toho istého Pána. Chy'te sa ho a nasledujte ho. Sledujte ho cez tú úbohú 
zámienku súdu a to neuverite!né t#ranie, $o sa na"ho vylialo. Sledujte ho na súde u Herodesa, 
ke) mu démonom posadnutí !udia vytrhávajú celé hrste z brady, p!ujú mu do tváre, nará(ajú 
mu t="ovú korunu, kopú ho a t#rajú a v&emo(ne mu nadávajú. Uvedomujete si, aké muselo 
by' to poku&enie, aby nechal preblesknú' bo(stvo e&te raz? Uis'ujem vás, (e to bolo poku&enie 
v takej miere, akú nevieme ani pochopi'. 

Bible Commentary, zv. 7, str. 930: „Kristus bol vystaven# závere!nej skú$ke, ktorá si vy%adovala 
silu v$etk#ch Jeho schopností, aby odolal sklonu, ke' je v nebezpe!enstve, pou%i" svoju moc oslobodi" 
sa a zví"azi" nad mocou knie%a"a temnoty.“ Bolo to neuverite!ne silné poku&enie, zvlá&' ke) si 
uvedomíte, ak# odporn# bol hriech pre tú bezúhonnú, svätú prirodzenos'. A teraz je tu, ob-
klopen# zo v&etk#ch strán démonmi posadnut#mi, podl#mi !udsk#mi bytos'ami. Nemô(e v&ak 
dovoli' preblesknú' bo(stvo skrze Jeho !udsk# zjav, lebo by to bolo kvôli nemu. On t#m musí 
prejs' ako $lovek. Ak má s nami súciti', nemô(e pou(i' ni$ také, k $omu sa nemô(eme uch#li' aj 
my. Takého Pána si musíte zamilova'! 

Sledujte )alej toho istého Spasite!a a zamyslite sa nad t#m, aké poku&enie to muselo by', 
ke) ho pribili na krí(, potom ho zdvihli a kruto vrazili do tej kamennej diery na Golgote.
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Matú& 27,39: „A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: 
,H&a, ty, ktor# borí$ chrám a za tri dni stavia$, pomô% samému sebe! Ak si Syn Bo%í, zostúp s krí%a!‘“ 
Tie slová im vlo(il do úst sám satan. Pre Je(i&a by nebol (iadny problém zostúpi' z krí(a. Keby sa 
vám, alebo mne tak vysmievali, mali by sme poku&enie zostúpi' z krí(a? Nie, lebo my by sme to 
neboli schopní urobi'. Pre neho to ale poku&ením bolo. „Podobne i najvy$$í k*azi sa posmievali 
so zákonníkmi a so star$ími a hovorili: ,In#m pomáhal a sám sebe nemô%e pomôc". Je krá&om Izra-
elov#m, nech teraz zostúpi z krí%a, a uveríme mu.‘“ Tu vidíte ve!kos' a silu toho poku&enia. Je(i& 
Kristus cel#m srdcom tú(i po tom, aby jeho milovan#, vyvolen# !ud uveril, (e On je ich Krá!om. 
A tu prichádza satan a nechá ich hovori': „Po$uj, ak zostúpi&, uveríme, (e si Krá!.“ Nevieme si 
ani len predstavi', aké silné to bolo poku&enie. 

Spirit of Prophecy, zv. 3, str. 260: „,idia medzi sebou neprestajne h&adali a o!akávali bo%stvo, 
ktoré by sa prejavilo navonok a prudk#m zábleskom dominantnej vôle by zmenilo tok myslenia 
v$etk#ch, donútilo by ich uzna" jeho nadradenos", vyv#$ilo by sa a uspokojilo ambície jeho &udu.“ 
Takého mesiá&a o$akávali, a keby bol Je(i& urobil nie$o nadprirodzené, napríklad keby zi&iel 
z krí(a, zrejme by ich mohol presved$i', (e t#m Mesiá&om je. Okrem toho o$akávali telesného 
mesiá&a, ktor# splní ich telesné o$akávania, no a Je(i& bol ako ich duchovn# Mesiá&. Nemohol 
teda pod!ahnú' tomu posme&nému poku&eniu...

No viete, $o povedal, ke) sa mu vysmievali slovami: „In#m pomáhal, nech pomô%e sám sebe, 
ak je on Kristus, ten vyvolen# Bo%í!?“ (Luk 23,35) Pán mi to zjavil, ke) som raz na modlitbe o tom 
uva(oval. Svojím Duchom mi vtisol do mysle, $o si povedal v srdci, ke) mu povedali: „In#m 
pomáhal, nech pomô%e sám sebe!“ 

Povedal: „Viete, mohol by som, isto by som mohol. No ak by som to urobil, potom by som 
nemohol zachráni' vás. A nemohol by som zachráni' ani Dávida, Zuzku, Patrika...“ Mô(ete si 
tam doplni' svoje meno. „Nemohol by som ich zachráni', preto som sa rozhodol, (e zostanem. 
Prejdem t#m a( dokonca.“ 

H!a)te na túto slávu, priatelia. H!a)te na Baránka, a pozeraním sa budete meni'. „A ja, ke' 
budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem k sebe.“ (Ján 12,32) Práve táto nekone$ná Bo(ia lás-
ka, zjavená v Kristovi, tom ukri(ovanom, si znovu získava na&e srdcia. No na tú lásku musíme 
h!adie' a in&pirácia nás nabáda, aby sme ka(d# de" hodinu rozjímali o Kristovom (ivote, ale 
najmä o závere$n#ch scénach Jeho (ivota. (4T 374.1) Tam je tá sila prí'a(livosti najvä$&ia. Prosím, 
h!a)me teda na to slávne zjavenie, aby sa v nás uskuto$nila tá slávna obnova. 



88

10. KAPITOLA

OSPRAVEDLNENÍ JEHO KRVOU.
(Rim 5,9)

V tejto kapitole budeme prem#&!a' nad obnovou, ktorú nám zjavenie umo(nilo. Pamätajte: 
Otec poslal Syna nielen na to, aby Bo(iu slávu $loveku zjavil, ale aby ju v "om aj obnovil. Obnova 
závisela od zjavenia preto, lebo meni' sa mô(eme len pozeraním. Preto nám Boh musel zjavi' 
slávu, aby sme mohli na "u h!adie' a v)aka tomu by sa v nás mohla obnovova'. 

Sláva bola zjavená u( odo d"a, ke) $lovek zhre&il. Bola zjavená v ustanovení obetného 
systému, kde tie dva baránky dali svoj (ivot, aby sa na&i prví rodi$ia odeli ko(en#mi &atami. 
(1 Moj 3,21) To zjavenie nebolo dostato$né. Zjavenie sa umocnilo a skrásnelo vo svätyni a jej 
slu(bách, (2 Moj 25,8) no stále to bol len predobraz, a preto to bolo nedostato$né.

Tak(e v plnosti $asu (Dan 9,24) sa predobraz musel naplni'. A ke) sa tak stalo, Ján ho pred-
stavuje: „H!a, Baránok Bo(í!“ (Ján 1,29.36) A práve tam, priatelia, v tom Baránkovi zabitom, 
visiacom na krí(i, vidíme slávu. (GC 651.2) Chvála Bohu za to, (e nám zjavil svoju slávu v Je(i&ovi 
Kristovi. 

Pozrime sa znova do Pánovej modlitby: „Ja som "a oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi 
dal, aby som vykonal. A teraz ma osláv ty, Ot!e, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol 
svet.“ Tu nasleduje zvlá&tne vyhlásenie: „Zjavil som tvoje meno &u'om...“ (Ján 17,4-6) 

E&te v prv#ch kapitolách sme si uviedli zvlá&tny rozhovor medzi Moj(i&om a Bohom na Si-
naji. Moj(i& povedal Bohu: „Uká% mi, prosím, svoju slávu!“ (2 Moj 33,18) A Boh mu odpovedal: „Ja 
dám, aby pre$lo v$etko moje dobré popred tvoju tvár, a budem pred tebou vz#va" meno Hospodinovo.“ 
(2 Moj 33,19) Jeho meno je skrátka vyhlásením, vyslovením dobr#ch vlastností tvoriacich jeho cha-
rakter. „Hospodin, Hospodin, siln# Boh &útostiv# a milosrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o do milosti 
a pravdy, ktor# zachováva milos" tisícim a odpú$"a neprávos", prestúpenie a hriech, ktor# v$ak nija-
k#m !inom nenechá bez trestu vinného...“ (2 Moj 34,6-7) Tieto vlastnosti tvoria Bo(í charakter. 

Je zaujímavé, (e to najlep&ie, $o mohol Boh na Sinaji urobi', bolo vyslovi' svoje meno. No 
toto zjavenie e&te nebolo dostato$né. Vyslovené meno sa muselo sta' zjaven#m menom. Slovo 
sa muselo sta' telom. (Ján 1,14) Ke) nie$o hlásate, oznamujete to slovne – slovom. Ke) nie$o 
zjavujete, pre(ívate to naplno vo vlastnom (ivote. Preto, ke) tu Je(i& hovorí : „Zjavil som tvoje 
meno &u'om...,“ vlastne tu hovorí: „Zosobnil som ?a, Otec. Zjavoval som Tvoj charakter po$as 
celého svojho (ivota. Zjavil som v&etky dobré vlastnosti, ktoré tvoria Tvoj charakter.“ 

Kde to Je(i& napokon zjavil? Na krí(i. Preto h!a)te na Krista, toho ukri(ovaného. (1 Kor 2,2) 
V "om máte nevyvrátite!n# a nepopierate!n# dôkaz, (e Hospodin, je naozaj siln# Boh !útostiv#, 
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milostiv# a dlho zhovievajúci, a ve!k# $o do milosti a pravdy, zachovávajúci milos' tisícom, 
odpú&'ajúci nespravodlivos', prestúpenie a hriech, ktor# v&ak nenechá bez trestu vinného... 

Jeho spravodlivos', tak ako aj Jeho milosrdenstvo, sa dokonale zjavuje v Kristovi, v tom ukri-
(ovanom. Boh neodpú&'a vinníkom tak, (e ignoruje ich hriech a zametie ho pod koberec. On 
vzal na&e hriechy a vlo(il ich na nevinnú hlavu svojho Syna. 

Izaiá& 53,6: „My v$etci sme zblúdili ako ovce; ka%d# z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú 
cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávos" v$etk#ch nás.“ T#m vy$erpal po(iadavku zákona vo$i 
ka(dému hriechu, ktor# sme spáchali. A preto(e sa spravodlivosti urobilo zados' na hlave Barán-
ka, na na&e hlavy mô(e nevy$erpate!ne prúdi' milos', kedyko!vek prichádzame k úpätiu krí(a 
a vierou prijímame Baránka ako svojho Spasite!a. Tak sú Bo(ia spravodlivos' a milosrdenstvo 
dokonale a plne zjavené v Kristovi, v tom ukri(ovanom, rovnako ako aj ostatné $rty Jeho cha-
rakteru. A tak pri poslednom v#dychu Kristus mô(e skuto$ne poveda' Otcovi: „Je dokonané!“ 

Ján 19,30: „A ke' vzal Je%i$ ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.“ Ten 
ví'azn# v#krik bol adresovan# Otcovi. Zah="al v&etko, kvôli $omu bol poslan# na zem. V pod-
state hovorí: „Misia je dokon$ená. Ot$e, urobil som to. Urobil som v&etko, o $o si ma (iadal. Je 
dokonané.“ 

Rozoberme si to hlb&ie. Ako u( vieme, tá misia bola dvojaká. Kristus mal $loveku: 
1. zjavi' Bo(iu slávu
2. obnovi' v "om Bo(iu slávu

Mohli by sme poveda', (e misia zjavenia Bo(ej slávy $loveku sa istotne dokon$ila a plne do-
siahla pri Kristovej smrti. V podstate a( svojou smr'ou pridal t#ch pár závere$n#ch, nekone$ne 
slávnych 'ahov &tetcom na nádhern# obraz, ktor# ma!oval po cel# svoj (ivot. Ke) priniesol tú 
nekone$nú obe' a nesmierne trpel z lásky k $loveku, vtedy bol pln#m zjavením, odbleskom 
slávy Jeho Otca. (<id 1,3) 

Tak(e ten ví'azn# v#krik: „Je dokonané!“ ur$ite zah="a prvú fázu – fázu zjavenia. Kristus pri 
svojej smrti a naozaj len v)aka nej, dokonale a plne zjavil Bo(iu slávu – Bo(í charakter !udskému 
pokoleniu ako aj celému prizerajúcemu sa vesmíru. Nezabúdajte, (e to, $o sa tu odohráva, má 
aj vesmírny rozmer. (PK 684.3)

No p#tam sa vás: zah="a to aj druhú fázu – fázu obnovenia? Ke) túto otázku polo(ím !u-
)om, v(dy dostanem inú odpove)... 

Priatelia, dúfam, (e v&etci chápeme a súhlasíme, (e odpove) je áno. Ak ste si mysleli, (e nie, 
skôr ako ma prehlásite za bludára, spolo$ne na tom popracujme. 

Ví'azné zvolanie: „Je dokonané!“ zah="a nielen fázu zjavenia, ale aj fázu obnovenia. Ako to 
urobil? Nu( dvomi spôsobmi:

1.spôsob: Predov&etk#m, v momente svojej smrti Kristus plne obnovil Bo(iu slávu v $love-
ku tak, (e to urobil v sebe, ako zástupcovi !udstva – teda v na&om záujme. Je to logické, lebo ak 
súhlasíte, (e Kristus nám plne zjavil Bo(iu slávu, musíte pripusti', (e ju plne obnovil sám v sebe, 
aby to urobil. 

Kristus bol ako $lovek, ako druh# Adam, (1 Kor 15,45-47) hlavou nového !udstva, zástup-
com $loveka. Kristus úplne obnovil Bo(iu slávu v sebe, v na&om mene. Dovo!te mi potvrdi' to 
z in&pirovaného pera. 

Atlantic Union Gleaner, 26. august 1903: „On,“ druh# Adam, „pri$iel na túto zem a postavil sa 
na !elo &udstva, aby vydobyl pre teba a pre m*a bezchybn# charakter, t#m, %e poslúchal Bo%í zákon.“ 
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Rozhodne to urobil, ke) umieral. O tom niet poch#b. Vydobyl pre vás a pre m"a bezchybn# 
charakter skrze zachovávanie Bo(ieho zákona. Preto ke) Kristus chcel úplne obnovi' Bo(iu slávu 
v $loveku, musel to najprv urobi' sám v na&om mene, ako zástupca !udstva. 

2.spôsob: Druh# spôsob, ako Je(i& obnovil Bo(iu slávu v $loveku bol ten, (e pri svojej smrti, 
a len v)aka nej, plne a zdarma sprístupnil ka(dému potrebné opatrenia ktor#mi sa v nás mô(e 
obnovi' Bo(ia sláva. Tieto opatrenia sú sprístupnené pre v&etk#ch, ktorí prídu a prijmú ich.

Zhr"me si to e&te takto: Kristus, ako ná& zástupca, kvôli nám obnovil Bo(iu slávu v sebe 
samom a urobil úplné a kompletné opatrenie, ktor#m sa v nás mô(e obnovi' Jeho sláva.

*o je vlastne to opatrenie, ktoré bolo sprístupnené Jeho smr'ou ka(dému, kto príde a prij-
me ho? Nu(, je to opatrenie milosti a je dvojité. Toto bude témou nieko!k#ch )al&ích kapitol.

Cel#m svojím srdcom verím, (e toto opatrenie máme znázornené v tom, $o sa stalo pár 
minút po ví'aznom zvolaní: „Je dokonané!“ 

Pozrime sa do Jána 19. kapitoly, 30. ver&a: „A ke' vzal Je%i$ ocot, povedal: Dokonané je! A sklo-
niac hlavu vydal ducha. A ,idia, aby nezostali telá na krí%i v sobotu, ke'%e bol de* pripravovania 
(lebo to bol ve&k# de* tej soboty)...“ Bol piatok. Kedy sa v Biblii uvádza sobota ako ve!k# sviatok? 
Ke) niektorá z v#ro$n#ch sobôt, pripadá na ur$it# dátum, a teda rotujú naprie$ t#(d"om, 
ako napríklad Vianoce: jeden rok je to pondelok, )al&í rok je to utorok, )al&í rok je to streda... 
Podobne v#ro$né soboty mali stanoven# dátum a preto tie( rotovali naprie$ t#(d"om. Ka(d#ch 
7 rokov nevyhnutne pripadli na siedmy de". A tak sa ten de" stal dvojitou, alebo Ve!kou sobo-
tou. *i(e ke) nastane Ve!ká sobota, je to ve!mi vzácne a chcete to oslávi' zvlá&tnym spôsobom. 
To preto boli profesionálni svätitelia soboty takí nervózni a úzkostliví... Ma' telá na krí(i a za-
chova' pritom sobotu – to by ne&lo. 

„A ,idia, aby nezostali telá na krí%i v sobotu, ke'%e bol de* pripravovania (lebo to bol ve&k# de* 
tej soboty), po%iadali Piláta, aby boli polámané ich hnáty, a aby boli s*atí.“ Dali im poláma' nohy, 
aby r#chlo zomreli a aby mohli ich telá s"a' a pochova' skôr, ne( nastane sobota. Nechceli po-
ru&i' sobotu, a preto sa ponáh!ali s"a' z krí(a Pána soboty, (Mar 2,28) ktorého práve ukri(ovali. 

Milí priatelia, nemyslite si, (e také pokrytectvo je v#lu$nou doménou zákonníkov a farizejov. 
My sami sme schopní zachova' sa rovnako pokrytecky. V tomto je naplno odhalená !udská 
prirodzenos' – sme to my v&etci. 

Obvykle smr' ukri(ovaním je dlhá, vle$úca sa zále(itos', neznesite!ne bolestivá. No ak zlámete 
nohy, obe' sa u( nemô(e podopiera', lebo ju neudr(ia. Celá váha tela potom visí na ramenách, 
hrudník sa zovrie a obe' sa $oskoro udusí, lebo nemô(e d#cha'. V prípade zlodejov to bolo ve!ké 
milosrdenstvo, akého sa im mohlo dosta', lebo zomreli r#chlo. No pozrime sa do príbehu. Ver& 32: 
„A tak pri$li vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého, s ním spoluukri%ovaného. Ale ke' pri$li 
na Je%i$a a videli, %e je u% m+tvy, nezlámali mu hnátov...“ Mimochodom ani nemohli, lebo prorocké 
slovo s istotou predpovedalo: „Stre%ie v$etky jeho kosti; ani jedna z nich nebude zlámaná.“ (< 34,21) 

Potom pre istotu, keby bol náhodou Je(i& len v kóme $i bezvedomí, pri&iel „jeden z vojakov 
kopijou prebodnul jeho bok, a hne' vy$la krv a voda.“ V&imnite si, aké dôle(ité je to pre Jána, aby 
sme s istotou vedeli, (e sa to naozaj stalo: „A ten, ktor# to videl, vydal svedectvo...“ Ján nás uis'uje: 
„Je to svedectvo o$itého svedka, nie fáma; ja sám som to videl.“ „...a jeho svedectvo je pravdivé 
a on vie, %e hovorí pravdu...“ „Nemám o tom ani najmen&ej pochyby, hovorím vám pravdu, videl 
som to sám. Z prebodnutého Je(i&ovho boku vytiekla krv a voda.“ O$ividne je pre"ho nesmier-
ne dôle(ité, aby sme vedeli, (e sa to stalo :„...aby ste aj vy verili.“ 
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Dobre, ale pre$o je to také dôle(ité, aby sme bez tie"a pochybností uverili, (e z prebodnuté-
ho Je(i&ovho boku tiekla krv a voda? 

Niektorí povedia: „To potvrdzuje, (e Kristus bol Mesiá&, lebo sa naplnil ka(d# detail z proroc-
tva.“ Áno, je to síce pravda, ale je to len $iasto$ná odpove). >al&í ver& nám hovorí: „Lebo sa to 
stalo nato, aby sa naplnilo písmo: Jeho kos" nebude zlámaná. A zase iné písmo hovorí: Uvidia toho, 
ktorého prebodli!“ ($ 34,21; Zach 12,10) 

Ján ale chce, aby sme vedeli nielen to, (e Je(i& bol prebodnut#, ale (e z jeho boku vytiekla krv 
a voda. Celé proroctvo hovorí o tom, (e bude prebodnut#. No skuto$nos', (e krv a voda te$ú 
von je dôle(itej&ia ne( len samotné naplnenie proroctva. Tak pre$o je pre Jána také dôle(ité, aby 
sme bez pochybností vedeli, (e ide práve o krv a vodu? 

Bratia a sestry, je to ve!mi dôle(ité práve preto, lebo v krvi a vode máme zásluhou Krista 
nádhernú symboliku úplne dostato$ného dvojitého opatrenia milosti, v)aka ktorej sa v nás 
mô(e obnovi' Bo(ia sláva. Po)me zary' hlb&ie. 

Krv a voda sa musia rozli&ova', no nikdy sa nesmú odde!ova'. Prúdia z toho istého prebod-
nutého boku. Je to dvojnásobné opatrenie od toho istého milostivého Spasite!a. Tá istá viera, 
ktorá prijíma krv, prijme aj vodu. A práve toto dvojnásobné opatrenie umo("uje obnovu. 

Krv – $o spôsobuje krv? U( pod!a názvu tejto kapitoly: „Ospravedlnení Jeho krvou“ (Rim 5,9) 
vieme, (e krv nás ospravedl.uje. 

Voda – tá nás posväcuje. 
Je ve!mi potrebné, aby sme toto dvojité opatrenie pochopili. Rozdelím to na dve $asti, ale 

len preto, aby sme si mohli pozorne pre&tudova' najprv jednu, potom druhú. Inak sa ale nikdy 
nesmú rozde!ova'... 

Najprv sa zameriame na krv, prvú polovicu toho opatrenia milosti, a budeme sa sna(i' 
pochopi', $o pre nás znamená.

Tak(e za$neme s krvou. Polo(ím vám základnú otázku: *o krv predstavuje? Predstavuje (i-
vot. „...lebo du$a tela,“ $o je inak povedané (ivot, „je v krvi...“ (3 Moj 17,11) Kristova krv teda 
predstavuje jeho zástupn# (ivot, (ivot dokonalej poslu&nosti. Predstavuje v&ak krv len toto? 

*o symbolizuje krviprelievanie? Smr'. Pochopte teda, (e Kristova krv symbolizuje zástupn# 
(ivot a obetnú smr' Je(i&a Krista. To oboje. 

Ak chcete teologické termíny, mô(eme to vyjadri' takto: krv predstavuje aktívnu, rovnako 
ako aj pasívnu Kristovu poslu&nos'. Vysvetlím vám to: *o je to „aktívna Kristova poslu&nos'?“ 
Je to Jeho (ivot zámerného, svedomitého dodr(iavania v&etk#ch po(iadaviek zákona, v na&om 
mene.

Príklad: Ke) Je(i& zi&iel k Jordánu, aby ho pokrstili, $o mu povedal Ján? „Mne je treba, aby 
som bol pokrsten# od teba...“ No Je(i& mu na to povedal: „Nechaj teraz, lebo tak nám slu$í, aby 
sme naplnili v$etku spravodlivos".“ (Mat 3,14-15) Je zaujímavé, (e Je(i& tú(il naplni' v&etku spra-
vodlivos'. In#mi slovami, horlivo sa usiloval splni' ka(dú po(iadavku spravodlivého zákona. Pre 
koho to ale robil? Krstil sa kvôli sebe samému? Potreboval sa On vôbec pokrsti'? Nie. On sa 
krstil kvôli nám. Ka(dú po(iadavku zákona plnil kvôli nám. Naz#vame to „Jeho aktívnou po-
slu&nos'ou.“ A tá je obsiahnutá v Jeho krvi, lebo (ivot je v krvi. Ten dokonale, aktívne poslu&n# 
(ivot symbolizuje Kristova krv. 

Ale krv, ako ju predstavuje obetná smr' Krista, je „Jeho pasívna poslu$nos".“ Myslí sa "ou Jeho 
smr'. Pavol v liste Filipanom hovorí, (e bol „poslu$n#m a% po smr", a to po smr" krí%a.“ (Filip 2,8) 
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No preto(e sa neukri(oval sám, ale dovolil, aby ho ukri(ovali, preto sa to volá „pasívna poslu&-
nos'.“ Nap;"al po(iadavku zákona oh!adne neposlu&nosti t#m, (e dovolil, aby ho ukri(ovali, 
aby ho zavra(dili. Krv teda symbolizuje oboje: zástupn# (ivot a obetnú smr' Je(i&a; jeho aktívnu 
i pasívnu poslu&nos'. 

Teraz sa ale zamyslime nad t#m, $o tá krv pre nás robí. Ospravedl"uje nás. Rimanom 5,9: 
„A tak teda je o mnoho istej$ie, %e teraz, ke' sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení 
skrze neho od budúceho hnevu.“ Kristus v)aka svojej preliatej krvi sám vy$erpal hnev proti hrie-
chu, tak(e my, ke) prijmeme túto krv, nemusíme ten hnev zná&a'. O tomto bol v skuto$nosti 
ten kalich. (Mar 10,38-39) Nemusíme z neho pi', lebo Je(i& ho vypil do dna. On za nás vy$erpal 
hnev, Bo(iu spravodlivos' vo$i hriechu... (5BC 1108.3) 

Ospravedlnen#. Nu( by' ospravedlnen# znamená by' slobodn# od odsúdenia. Písmo v liste 
$idom 9,22 hovorí: „...bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.“ 

Tu sa vás na nie$o sp#tam. V in&titúciách tejto cirkvi prebieha ve!mi vá(ny boj v ur$it#ch 
oblastiach a s t#mto konceptom pre(ívame tie( 'a(ké $asy. „...bez vyliatia krvi nedeje sa odpus-
tenie.“ Máme azda po krvi prahnúceho Boha? Dôvod, pre$o niektorí !udia majú vá(ny problém 
s t#mto konceptom, (e krv sa musí prelia' skôr, ne( Boh mô(e odpusti', je v tom, (e oni to 
okam(ite stoto("ujú s pohansk#m ponímaním, kde musíte udusi' zviera a podreza' mu krk, 
aby ste si uzmierili nahnevané bo(stvo, lebo len tak sa dostanete spod jeho hnevu. Musí vidie' 
tiec' nejakú krv skôr, ne( vám odpustí. No odohráva sa tu azda toto?

Pochopte, (e odpustenie a odstránenie hriechu sa nedeje bez preliatia krvi preto, lebo by 
sme mali pomstychtivého a po krvi prahnúceho Boha. To teda nie. Nu( p#tate sa pre$o? Po)me 
na to takto: *o je to hriech? Hriech je rozhodnutie odmietnu' Boha. Lebo ak sa rozhodnete 
odmietnu' Bo(iu autoritu, rozhodli ste sa odmietnu' samotného Boha, lebo Boh je autorita. 
Hriech je teda odmietnutím Bo(ej autority, je prestúpením Bo(ieho zákona. (1 Ján 3,4) Ke) 
odmietate Boha, a t#m vlastne odmietate Bo(iu autoritu, vyberáte si smr'. Pre$o? Lebo jedi-
n#m zdrojom (ivota je Boh. Ke) teda hre&íte, rozhodli ste sa zomrie'. Boh nás chcel od toho 
ochráni', a preto povedal na&im prv#m rodi$om: „...lebo toho d*a, ktorého by si jedol z neho, 
istotne zomrie$.“ (1 Moj 2,17) Oni sa napriek tomu rozhodli jes', a t#m pádom si zvolili smr'. 

Boh nemô(e len tak prehliada' na&e rozhodnutie lebo keby to urobil, nere&pektoval by na&u 
slobodnú vô!u. Pamätajte, (e spravodlivos' si (iada, aby na&a vo!ba bola re&pektovaná. Ke) sa 
teda $lovek rozhodol zhre&i', Boh sa ocitol v skuto$nej dileme. Keby to bol proste prehliadol 
a povedal by: „Ach, vie& $o, odpustím ti to, nenechám 'a zomrie',“ kto by si zastal pred cel# 
vesmír, a kri$al by na plné hrdlo: „Ve) som vám to hovoril! Sme iba banda robotov! Vybrali si 
smr', a Boh im ani nedovolí zomrie'!“ Satan by tú situáciu hne) vyu(il. Takú príle(itos' by si 
nenechal ujs'. Práve preto priatelia, neexistuje odpustenie hriechov bez preliatia krvi: lebo nie-
kto musel zomrie', aby na&e rozhodnutie ostalo re&pektované...

Prichádza Je(i& Kristus, berie následky ná&ho rozhodnutia a prelieva svoju krv, aby splnil po-
(iadavku zákona, ktor# hovorí: „Du$a, ktorá hre$í, tá zomrie.“ (Ez 18,4.20) T#m re&pektuje na&e 
rozhodnutie a dáva nám &ancu vybra' si znova. Krv nás teda ospravedl"uje. 

Z tejto správy ale nebudete dostato$ne nad&en# a nebudete za "u chváli' Boha, pokia! ne-
pochopíte niektoré veci...

Uvediem príklad: Keby som teraz vy&iel do ulíc mesta, na&iel nejakého neznámeho $loveka, 
podi&iel k nemu a povedal: „Po$uj, priate!u, chcem len, aby si vedel, (e v)aka Kristovej krvi si 
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ospravedlnen#,“ mô(em o$akáva', (e povie: „Ó )akujem ti pekne. Je skuto$ne ú(asné to vedie'! 
Som ti tak hlboko v)a$n#, (e si mi to povedal!?“ Pochybujem, (e by tak zareagoval. Najskôr 
toti(to musí pochopi' pár vecí. Ktoré sú to?

Musí pochopi-, +e je odsúden/ na smr- a (e potrebuje by' ospravedlnen#.
Musí pochopi', $o sa od neho (iada, aby mohol by' ospravedlnen#. Ak sa toho ne(iada ve!a, 

nebude si príli& vá(i' to, (e krv sp;"a túto po(iadavku. Vidíte v tom tú logiku?
Tak(e nielen(e musí pochopi', $o sa vy(aduje, aby bol ospravedlnen#, ale musí tie( pochopi', 

(e sám o sebe je vonkoncom neschopn# tú po(iadavku splni'. 
A( potom, ke) to pochopí, bude skuto$ne schopn# plne oceni' fakt, (e v)aka krvi je tá 

po(iadavka, ktorú on sám nemô(e splni', splnená a (e je ospravedlnen# a osloboden# od istého 
rozsudku smrti, ktoré si privodil na seba svojimi hriechmi. Bu)te si istí, (e to $o platí pre cu-
dzinca v meste, platí pre ka(dého z nás v tejto miestnosti. Preto sú mnohí z nás v pomykove, 
ke) po$ujeme tú vzácnu dobrú správu evanjelia o tom, (e sme ospravedlnení Kristovou krvou. 
My sami toti( t#mto veciam nerozumieme... 

V&etci si dúfam uvedomujete, (e sme odsúdení. Odsúdení sme preto, lebo „v$etci zhre$ili,“ 
(Rim 3,23) a „odplatou za hriech je smr"...“ (Rim 6,23) „Du$a, ktorá hre$í, tá zomrie.“ (Ez 18,4.20) 

*o sa od nás vy(aduje, aby sme mohli by' ospravedlnení? V liste Rimanom 2,13 to pí&e 
apo&tol Pavol: „Lebo nie posluchá!i zákona sú spravodliví u Boha, ale !initelia zákona budú ospra-
vedlnení.“ Tak(e aby sme mohli by' ospravedlnení, musíme by' $inite!mi zákona. Ak s t#m má 
niekto problém, tak potom má problém s Pavlom a Svät#m Písmom. Je pravdou, (e to znie 
takmer ako ospravedlnenie zo skutkov. „... !initelia zákona budú ospravedlnení.“

Pavol sa tu ale isto nezm#lil a nesk;zol spä' do farizejského myslenia. On sa nestal (iadnym 
legalistom. 

2. list Timoteovi 3,16 nás ubezpe$uje o tom, (e: „Ka%dé písmo je vd#chnuté Bohom...“ Vrátane 
Rimanom 2,13. 

Musíme tu pochopi' jednu vec. Toto nie je legalizmus... Nie na tomto mieste. Do legalizmu 
zabiehame vtedy, ke) sa my sami sna(íme splni' po(iadavku, a tak dosiahnu' ospravedlnenie. 

Boh je spravodliv# a tie( ospravedl"uje. (Rim 3,26) To znamená, (e nikoho neospravedl"uje 
na úkor zákona. Ke) nás ospravedl"uje, ctí si jeho po(iadavky. Práve o tomto je Je(i&ov (ivot 
a smr'. Je(i& je v na&om mene $inite!om zákona, aby sme my Jeho $inením a Jeho umieraním 
mohli by' ospravedlnení. Boh nikoho neospravedl"uje na úkor zákona. Plán spasenia je krásny 
v tom, (e nám sprístupnil dokonalé naplnenie zákona v ná& prospech skrze vieru v Je(i&a Krista. 
Volá sa to OSPRAVEDLNENIE Z VIERY. 

Teraz: „ale !initelia zákona budú ospravedlnení.“ Rozoberme si to teda. *o musíme $ini', pod-
!a po(iadavky zákona, aby sme boli ospravedlnení? *o predov&etk#m vy(aduje zákon oh!adne 
kohoko!vek, kto zhre&il? „Du$a, ktorá hre$í, tá zomrie.“ (Ez 18,4.20) V&etci sme zhre&ili. Nie sme 
nijakí prestrojení anjeli. (Rim 3,23) A $o je mzdou hriechu? Rimanom 6,23: „Odplatou za hriech 
je smr"...“ To znamená: ke)(e sme v&etci zhre&ili a ke)(e prestúpenie zákona si (iada smr', 
ak chcete by' $inite!mi zákona a chcete by' ospravedlnení, musíte za svoje hriechy zomrie'. 
Zákon hovorí, (e ak ste zhre&ili, musíte za svoje hriechy zomrie'. To je bez debaty. Chvála Bohu 
za to, (e je tu mo(nos', ako mô(ete túto po(iadavku splni'. 
1.  Mô(ete sa rozhodnú', (e zaplatíte sami. Je absolútne prekvapujúce a ohromujúce, (e drvivá 

vä$&ina !udstva urobí presne toto. Rozhodnú sa splni' po(iadavku zákona vo$i hriechu sami. 
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Je to neuverite!né bláznovstvo. *o musí urobi' Boh Otec, ak trváme na tom, (e zomrieme 
za svoje hriechy? Bude nás musie' necha' nav(dy zomrie' za na&e hriechy. Prosím, vy sa tak 
nikdy nerozhodnite! Hoci to Jeho i Jeho Syna stálo nesmiernu cenu, Boh nám ponúkol nád-
hernú alternatívu.

2.  Mô(ete sa rozhodnú' prija' vierou Je(i&ovu krv, lebo predstavuje Jeho obetnú smr' a vierou 
v Jeho krv mô(ete splni' po(iadavku zákona vo$i va&im hriechom, lebo Je(i& za ne zomrel. 
Nezomrel za svoje hriechy. V&etky na&e hriechy mu boli pripo$ítané a On za ne zomrel, aby 
za nás naplnil po(iadavku zákona. Rozhodnite sa prosím prija' vierou Jeho krv, lebo predsta-
vuje Jeho obetnú smr'. 
To v&ak e&te nie je v&etko. Pamätajte, (e krv nesymbolizuje len obetnú smr', ale aj zástupn# 

(ivot. Ako to da' dokopy? 
Pozrite, zákon po(aduje nielen to, aby sa za v&etku neposlu&nos' plne zaplatilo, ale vy(aduje 

aj to, aby sme mali dokonalú poslu&nos'. Ke) Je(i& vo svojej kázni na vrchu ká(e o zákone, to 
pozoruhodné u$enie zhrnul u Matú&a 5,48 t#mito slovami: „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ 
Otec, ktor# je v nebesiach, je dokonal#.“ Nu(, to sa dalo $aka'. 

Koniec koncov, $o je to zákon? „Zákon vyhlásen# na Sinaji je prepisom Bo%ieho charakteru.“ 
(RH, 4. február 1890) Ak# dokonal# je Boh? Nekone$ne dokonal#. Aká dokonalá je teda norma? 
Tie( nekone$ne dokonalá...

Christ›s Object Lessons, str. 315: „Boh po%aduje od svojich detí dokonalos". Jeho zákon je pre-
pisom Jeho vlastného charakteru a je meradlom pre ka%d# charakter. Toto nekone!né meradlo je 
predstavované v$etk#m, aby nedo$li k %iadnemu omylu vzh&adom na typy &udí, ktor#ch chce ma" 
Boh vo svojom krá&ovstve.“ Zákon je teda nekone$nou normou.

$alm 119,96: „Ka%dej veci dokonalej vidím koniec; ale tvoje prikázanie je ve&mi $iroké.“ Jeho 
zákon sa nedá zmera', je nekone$n#. 

Manuscript Release, zv. 21, str. 409: „Ako Bohom vyvolen# *ud máme by- v ka+dom oh*a-
de takí, ako si to On praje. Máme striktne dodr+iava- zákon, vyhlásen# Kristom na Si-
naji. Tento zákon je Bo%ím meradlom charakteru a nedá sa porovna" s ni!ím, !o vymyslí &udská 
myse&. Je to nemenné meradlo absolútnej dokonalosti, vyt#!ené nekone!n#m Bohom. -udská my-
se& ho bez pomoci nepochopí. Je vyjadrením Bo%ieho charakteru, tak#m vysok#m ako nebesia, 
a za hranicami merate&nosti…“ 

Selected Messages, zv. 1, str. 198: „Bo%ia spravodlivos" je absolútna. Jeho spravodlivos" charak-
terizuje celé Jeho dielo, v$etky Jeho zákony. Ak# je Boh, tak# musí by" aj Jeho &ud.“ Znie to presne 
ako Je(i&ove slová: „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ Otec, ktor# je v nebesiach, je dokonal#.“ 

Tak, vidíte tú po(iadavku zákona? Vy(aduje si takú dokonalos', akú má Boh. Nesta$í ju v&ak 
len po$u'. Ospravedlnení nebudú posluchá$i zákona, ale jeho $initelia. (Rim 2,13)

Teraz vám polo(ím otázku. Ako ste na tom vy? Ako ste na tom s nap;"aním tejto nekone$-
nej normy? Máte pripravenú takú poslu&nos', ktorú mô(ete ponúknu' Bohu, ako dosta$ujúce 
naplnenie nekone$ného meradla spravodlivosti? 

Ver& v Rimanom 3,23 nám hovorí nie len, (e: „v$etci zhre$ili,“ ale aj (e „v$etci postrádajú slávy 
Bo%ej.“ Sláva je charakter. *o je jeho prepisom? Zákon. 

Na okraj poznamenám, (e v gré$tine je sloveso „postrádajú“ v prítomnom aktívnom $ase, 
$o znamená nepreru&en#, neustály dej, nech u( je ak#ko!vek. V tomto prípade je ním nedo-
stato$nos'. In#mi slovami, Pavol tu vraví, (e v&etci zhre&ili, $i(e prestúpili Bo(í zákon a nie je 
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nikto, kto by nezaostával v splnení tejto nekone$nej normy. Nikto z nás. Hovorím vám, (e aj 
ten najsvätej&í svätec nie je úspe&n# v dosiahnutí tej normy. A mimochodom, ten najsvätej&í 
svätec to uzná ako prv#.

V $om spo$íva ná& problém, priatelia? Sme padlí a v na&om stave je celá na&a spravodlivos' 
ako ohyzdné rúcho. Izaiá& 64,6: „Lebo sme v$etci ako ne!ist#, a v$etky na$e spravodlivosti sú ako 
ohyzdné rúcho...“ V&etky dobré veci, ktoré robíme, na&e spravodlivé skutky, sú ako ohyzdné rú-
cho. Viete si predstavi', aké musia by' potom tie zlé veci? P#tate sa pre$o to tak je? Nu(, preto(e 
sme v&etci ne$istí, a v tomto ne$istom stave je aj to najlep&ie, $o robíme ohyzdné. 

*ím sme tak zne$istení? Sebectvom, priatelia. A na&e sebectvo po&kvr"uje aj tie najlep&ie 
skutky.

Steps to Christ, str. 62: „Pred pádom...“ V&imnite si, (e je to minul# $as – sú to dejiny, $i(e 
nie$o, $o bolo, ale u( viac nie je. „Pred pádom bolo mo%né, aby si Adam formoval spravodliv# cha-
rakter poslu$nos"ou Bo%iemu zákonu. Ale on zlyhal v tejto veci a pre jeho hriech je na$a prirodze-
nos" padlá a nemô%eme urobi" sam#ch seba spravodliv#mi. Ke'%e sme hrie$ni, nesvätí, nemô%eme 
dokonale poslúcha" svät# zákon. Nemáme %iadnu vlastnú spravodlivos", ktorou by sme uspokojili 
po%iadavky Bo%ieho zákona.“ 

Platí to aj o tom najposvätenej&om svätom? Je tu pasca, do ktorej mnohí padajú. Tak ve!a 
!udí hovorí: „Nu(, to je stav, okolnosti a situácia, v akej sa nachádzajú neobrátení. No ke) som 
sa obrátil a mám moc Svätého Ducha, potom mô(em poslúcha' tak, (e splním normu nekone$-
nej spravodlivosti.“ Bratia a sestry, aj ten najposvätenej&í svät# je stále nedostato$n#. 

Sanctified Life, str.81: „Tí, ktorí majú skuto!nú lásku k Bohu, prejavia najúprimnej$iu tú%bu 
po poznávaní a konaní Jeho vôle. Kto v$ak naozaj usiluje o svätos" srdca a %ivota, ten má zá&ubu 
v Bo%om zákone a %iali len nad t#m, aká nedostato!ná je jeho poslu$nos" vo!i po%iadavkám zákona.“ 
Tak(e tí, ktorí sa naozaj usilujú o svätos' srdca a (ivota, nariekajú len nad t#m, (e sú nedostato$ní. 
A práve toto ma desí na Laodicei. Myslia si o sebe, (e sú bohatí a zbohatli a nepotrebujú nikoho 
a nevedia ani len to, (e sú biedni, mizerní, na po!utovanie, chudobní, slepí i nahí. (Zj 3,17)

Tak(e priatelia, ak chceme by' ospravedlnení, musíme ma' takú spravodlivos', takú poslu&-
nos', ktorá splní tú nekone$nú normu. Len „$initelia zákona budú ospravedlnení.“ (Rim 2,13) 
Len tí, ktorí poslúchajú tak, ako (iada norma. A tá norma vraví: „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ 
Otec, ktor# je v nebesiach, je dokonal#.“ (Mat 5,48) Iba tí, ktor#ch poslu&nos' sp;"a túto normu, 
budú ospravedlnení. 

Kde ale takúto poslu&nos' vôbec nájdeme? Nájdeme ju azda niekedy v sebe? Ur$ite nie. Tak 
kde ju teda h!ada'? 

Chvála Bohu, dá sa nájs' v osobe Je(i&a Krista. A je na&a – vierou v Jeho krv. Tento krát v&ak 
v tú, ktorá predstavuje Jeho zástupn# (ivot, Jeho „aktívnu poslu&nos'.“ On svojím (ivotom tú 
dokonalú normu splnil. „V *om preb#va v$etka plnos" bo%stva telesne.“ (Kol 2,9)

Testimonies, zv. 6, str. 60: „... Kristov %ivot zjavuje nekone!ne dokonal# charakter.“ Dokonal# 
charakter teda mohol splni' nekone$nú normu. Je(i& bol tak# dokonal# ako Jeho Otec. Jasne 
povedal: „Kto m*a videl, videl Otca...“ (Ján 14,9) Písmo hovorí, (e Je(i& je „odbleskom jeho slávy 
a obrazom jeho podstaty...“ (<id 1,3) Je(i& mal takú dokonalos', akú vy(aduje zákon. A má v&etku 
dokonalos', ktorú potrebujeme, aby sme boli $inite!mi zákona vierou v Jeho krv. 

Steps to Christ, str. 62: „Nemáme %iadnu vlastnú spravodlivos", ktorou by sme uspokojili po%ia-
davky Bo%ieho zákona. Kristus nám v$ak pripravil v#chodisko. Na zemi %il uprostred tak#ch skú$ok 
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a poku$ení, s ak#mi sa stretávame aj my. ,il bezhrie$nym %ivotom. Zomrel za nás a teraz nám 
ponúka, %e vezme na seba na$e hriechy a dá nám svoju spravodlivos". Ak sa mu odovzdá$ a prijme$ 
ho ako svojho Spasite&a, akoko&vek hrie$ny bol tvoj %ivot, bude "a v'aka svojim zásluhám poklada" 
za spravodlivého.“ Na základe $oho? „Namiesto tvojho charakteru stojí Kristov charakter a Boh "a 
prijíma tak, akoby si nikdy nebol zhre$il.“ 

Ak prídete k úpätiu krí(a a prijmete vierou Je(i&ovu krv, ten nekone$ne dokonal# charakter 
sa vám pripí&e na ú$et. Jeho charakter bude na mieste vá&ho charakteru. Preto budete pova-
(ovaní za spravodliv#ch, lebo hoci sami osebe takí nebudete, budete takí vierou v Neho. T#m 
pádom ste ospravedlnení, nie na základe toho, $o ste vy sami vykonali – nie na základe va&ich 
skutkov $i azda zomierania – ale na základe skutkov a smrti vá&ho Spasite!a, Je(i&a Krista. Chvá-
la Bohu za Jeho krv. To je evanjelium, moji drahí priatelia. To je evanjelium.

Oliver
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11. KAPITOLA

SPRAVODLIVOS%OU BO$OU V &OM
(2 Kor 5,21)

 Aby sme mohli by' ospravedlnení, musíme by' „$inite!mi zákona.“ „...$initelia zákona budú 
ospravedlnení.“ (Rim 2,13) 

U( sme si vysvetlili, (e to v tomto texte nie je legalizmus. Preto Písmo hovorí, (e Kristus je 
„spravodliv#“ (Zach 9,9) a je „ospravedl*ujúci.“ (Rim 3,26) Cel#m svojím po$ínaním ctí zákon. 
V skuto$nosti najvä$&í kompliment zlo(il Kristus zákonu svojím (ivotom a smr'ou. <il (ivotom 
dokonalej poslu&nosti, a potom umrel tou smr'ou, kde priniesol nekone$nú obe', aby Bo(í 
zákon vyv#&il a poctil. To!ko to stálo, aby poctil zákon a sú$asne nás zachránil. Vôbec najvä$&ou 
poctou, aká bola kedy zlo(ená zákonu, bola smr' Krista na krí(i. Ospravedlnení sme teda vierou 
v Je(i&ovu krv. 

Ke) to v&etko zhrnieme, zákon v podstate vraví: „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ Otec, ktor# 
je v nebesiach, je dokonal#.“ (Mat 5,48) Samozrejme, bola by to nekone$ná norma. Vy(adovala by 
dokonalos' rovnajúcu sa Bo(ej. Máme my takú dokonalos', aby sme ju mohli ponúknu'? Nie, 
lebo „...v$etci zhre$ili a postrádajú slávy Bo%ej...“ (Rim 3,23) Platí to aj o tom najposvätenej&om 
svätom, a ten si to v skuto$nosti prizná ako prv#. In&pirácia nám opakovane vraví, (e )ím sme 
bli+,ie ku Kristovi, t/m chybnej,í, nedokonalej,í a hrie,nej,í si pripadáme. (SC 64.2) 
Pozrite sa na najzbo(nej&ích mu(ov v Písme. Sú to tí, $o majú sami o sebe tú najskromnej&iu 
mienku a najviac si uvedomujú svoje nedostatky. Je mi jedno, nako!ko sme sa posvätili, pria-
telia, sami v sebe nikdy nebudeme ma' to, $o posta$í na splnenie nekone$nej normy a na na&e 
ospravedlnenie. Nájdeme to len v Je(i&ovi Kristovi. „Namiesto tvojho charakteru stojí Kristov 
charakter a Boh "a prijíma tak, akoby si nikdy nebol zhre$il.“ (SC, str.62) Je akoby pripo$ítan# 
na na&e konto, a na základe toho sme pova(ovaní za spravodliv#ch. 

Niet divu, (e Dávid hovorí v $alme 3,4: „Ale ty, ó, Hospodine, si $títom vôkol m*a; si mojou 
slávou a ten, ktor# povy$uje$ moju hlavu.“ Je(i& je na&ou slávou! 

Review and Herald, 11. júl 1912: „Kristus pri$iel na tento svet, aby %il %ivotom dokonalej po-
slu$nosti vo!i zákonom Bo%ieho krá&ovstva. Pri$iel, aby &udí pozdvihol, zu$&achtil a pripravil pre 
nich trvalú spravodlivos"... V *om nájdete v$etky vzne$enosti, nevyhnutné pre absolútne dokonal# 
charakter.“ 

Presne tak# charakter zákon vy(aduje. Kde ho ale nájdeme? Manuscript Releases, zv. 9, str. 319: 
„Ni! iné ako spravodlivos" Kristova, nás nemô%e oprávni" na po%ehnania vyhradené pre vykúpen#ch.“ 

Jedine Kristova spravodlivos- nás opráv"uje na ve)n/ +ivot.

Oliver
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Kristova spravodlivos' pripísaná na ná& ú$et nás opráv"uje na nebesia. Ak sa v&ak máme 
dosta' do neba, priatelia, okrem oprávnenia potrebujeme aj spôsobilos'. Toto je ve!mi dôle(it# 
prechod! Ak sa máme dosta' do neba, nesta$í, aby nás pova(ovali len za spravodliv#ch v)aka 
Kristovej „pripo)ítanej spravodlivosti,“ musí nás taktie( posväti' Jeho

„udelená spravodlivos!.“ 
Práve som pou(il termíny, ktoré mo(no nepoznáte, ale vysvetlím vám ich. Pochopte, (e Kris-

tus pre&iel smrte!n#mi útrapami Kalvárie preto, aby nás mohol pova(ova' nielen za spravodli-
v#ch, ale aj za svät#ch. In#mi slovami to mô(eme poveda' takto: za nekone$nú cenu zabezpe$il 
opatrenie, v)aka ktorému mô(eme by' nielen ospravedlnení, ale aj posvätení. 

Krvou sme ospravedlnení
Vodou sme posvätení
Preto vidíme vyteka' z prebodnutého boku Krista nielen krv, ale aj vodu! Nepotrebujeme len 

krv, aby sme boli ospravedlnení, ale aj vodu, aby sme boli posvätení.
V nasledujúcich kapitolách tieto dve veci neoddelite!ne spojíme. Hoci sa tieto dve opatrenia 

mô(u a musia rozli&ova', nikdy sa nemô(u odde!ova'. Je to dvojnásobná ponuka v jednom 
balíku. Tá istá viera, ktorá prijíma krv na ospravedlnenie, prijme aj vodu na posvätenie. Tá istá 
milos', ktorá nám dáva oprávnenie pre nebesia, nás u$iní spôsobil#mi pre nebesia. Nesmieme 
ich od seba oddeli'!

Názov tejto kapitoly je prevzat# z 2. Korin'anom 5,21: „Lebo toho, ktor# nepoznal hriechu, u!i-
nil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivos"ou Bo%ou v *om.“ Na ospravedlnenie potrebu-
jeme Bo(iu spravodlivos'. „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ Otec, ktor# je v nebesiach, je dokonal#.“ 
(Mat 5,48) Tak znie po(iadavka zákona, a len „...$initelia zákona budú ospravedlnení.“ (Rim 2,13) 

Kde teda nájdeme túto Bo(iu spravodlivos'? V nás ur$ite nie, ale: „...toho, ktor# nepoznal 
hriechu, u!inil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivos"ou Bo%ou v *om.“ 

Selected Messages, zv. 1, str. 396: „Ka%dá du$a mô%e poveda": ,(Kristus) Svojou dokonalou 
poslu$nos"ou vyhovel po%iadavkám zákona a mojou jedinou nádejou je vzhliada" k nemu ako 
k Zástupcovi a Ru!ite&ovi, ktor# za m*a dokonale poslúchal zákon. Vierou v Jeho zásluhy som oslo-
bodená od odsúdenia zákona. Odieva ma Jeho spravodlivos"ou, ktorá uspokojuje v$etky po%iadavky 
zákona. Som úplná v Tom, ktor# priná$a ve!nú spravodlivos".‘“

Na okraj tu musím poznamena', (e ak za$ujete, ako sa niekto pokú&a obvini' bo(ieho posla 
doby konca, (e je legalista, tie obvinenia proste ignorujte. Pode!te sa s t#mi !u)mi o niektoré 
v#roky podobné t#mto. Ellen G. Whiteová ur$ite nebola legalistkou. Nie je tu ani len náznak 
spravodlivosti zo skutkov. 

Kolo&anom 2,9 hovorí o na&ej úplnosti v "om: „...lebo v *om preb#va v$etka plnos" bo%stva 
telesne, a ste v *om naplnení, ktor# je hlavou ka%dého knie%atstva a ka%dej vrchnosti...“ V Kristovi 
máme Bo(iu spravodlivos', lebo v "om preb#va celá plnos' bo(stva telesne! Pochopte v&ak, (e 
ak sme v Kristovi, potom aj Kristus musí by' v nás. Je to ve!mi dôle(it# koncept. Nie je mo(né, 
aby sme boli vierou v Kristovi, ak mu nedovolíme, aby bol aj On vierou v nás. A práve preto je 
ospravedlnenie a posvätenie NEODDELITEANÉ! 

V Kristovi sme ospravedlnení a ak je Kristus v nás, sme posvätení. „...Kristus vo vás, nádeja 
slávy...“ (Kol 1,27) Nu(, opä' na&e známe sloví$ko – pou(ime ná& k!ú$. Od slávy k sláve sme 
menení práve Duchom Kristov#m, ktor# v nás preb#va. Milí bratia a sestry, On nás posväcuje, 
a t#m nás pripravuje na ob$ianstvo v nebi. Tak získame morálnu spôsobilos', vhodnos' (i' 
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tam, pôsobením Svätého Ducha, ktor# nás premie"a obnovením na&ej mysle. (Rim 12,2) Ak sa 
naozaj máme dosta' do neba, je to vec rovnako dôle(itá ako ospravedlnenie. Pre nebesia potre-
bujeme morálnu spôsobilos' zrovna tak, ako právo $i oprávnenie. 

Tieto dve veci sú tie( zviazané t#m v#rokom, ktor# sme u( $ítali – Steps to Christ, str. 62: „Ak 
sa mu odovzdá$ a prijme$ ho ako svojho Spasite&a, akoko&vek hrie$ny bol tvoj %ivot, bude "a v'aka 
svojim zásluhám poklada" za spravodlivého. Namiesto tvojho charakteru stojí Kristov charakter 
a Boh "a prijíma tak, akoby si nikdy nebol zhre$il.“ Teraz si ale v&imnite nasledujúcu vetu: „Ba 
!o viac, Kristus mení srdce...“ Boh sa o$ividne skrze Je(i&a Krista zaujíma nielen o zmenu ná&ho 
právneho stavu, On chce zmeni' aj ná& morálny stav. Chce nás pova(ova' nielen za spravodli-
v#ch, ale aj za svät#ch. Preto tu máme tú pozoruhodnú veti$ku: „...Kristus mení srdce...“ 

V tejto kapitole sa s vami podelím o jeden v#rok, ve!mi hlbok#, ochrann# a vyvá(en#. Bude 
vás chráni', ak mu to dovolíte, zabráni vám v mo(nom páde do priekop, ktoré sú na oboch 
stranách tej priamej a úzkej cesty pravdy, vedúcej do Krá!ovstva. O $om tu rozprávam? Viete, 
(e existuje priama a úzka cesta pravdy, vedúca do Krá!ovstva. Biblia o nej hovorí v Matú&ovi 
7,14: „...lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do %ivota, a málo je t#ch, ktorí ju nachádza-
jú.“ No varujem vás, (e po oboch stranách sú hlboké priekopy s ve!mi &myk!av#mi brehmi. Je 
ohromne !ahké sk;znu' do jednej z nich, a verte mi, máme k tomu sklon. Pre nás ako !ud je 
neuverite!ne náro$né stá' na tej priamej, úzkej ceste. Pred ak#mi priekopami vás tu vlastne 
varujem? 

Bratia a sestry po pravej strane je to „radikálna pravica“ – legalizmus. Po !avej strane je „li-
berálna !avica.“ Teologicky sa to naz#va antinomianizmus. Ne!akajte sa toho cudzieho slova. 
„Anti“ je jednoducho predpona, ktorá znamená „proti.“ „Nomos“ je grécke slovo pre „zákon.“ 
„Antinomista“ je teda ten, kto ide proti zákonu. 

Antinomianizmus v podstate u$í, (e Kristus zru&il zákon na krí(i a o poslu&nos' sa u( nemu-
síme stara', lebo zákon patrí do minulosti. Ve!mi úzko to súvisí s u$ením „raz spasen#, nav(dy 
spasen#.“ (aj k tomu sa e&te dostaneme) 

Legalizmus – ak# je problém s legalizmom? Legalista si chce svoje spasenie získa' vlastn#m 
úsilím, a preto chce, aby jeho poslu&nos' bola záslu(ná. Priatelia, ak vás nemotivuje láska, po-
slu&nos' je naozaj len nepríjemnou povinnos'ou. Legalista preto musí &krípa' zubami a núti' sa 
poslúcha', aj keby ho to malo zabi', lebo „ja sa musím dosta' do neba!“ V takej skúsenosti niet 
(iadneho pote&enia, ale oni to budú robi', lebo musia dosta' dos' bodov, aby sa tam dostali. Je 
to celé o p#che... Trochu vám to zjednodu&ím:

1.Legalista sa chce dosta- do neba v1aka svojej vlastnej poslu,nosti.
2.Antinomista sa chce dosta- do neba bez svojej poslu,nosti.
Je fascinujúce sledova' tieto dve skupiny. V na&ej milovanej cirkvi sa najostrej&ie konflikty 

vedú práve medzi legalistami a antinomistami. V snahe vyvá(i' t#ch druh#ch sa sami e&te hlb&ie 
zahrabávajú do vlastnej priekopy. Je to priam desivé... 

Zaujímavé na tom v&ak je, (e hoci si navzájom ská$u po krku, majú pozoruhodne ve!a po-
dobn#ch $=t. Tak napríklad silné ego je be(né v oboch prípadoch: Ak# problém s egom, resp. 
so „svojím ja“ majú legalisti? Ide im o seba-oslávenie. Chcú si prisúdi' zásluhy za svoju spásu. 
Vyna&li preto falo&né evanjelium, ktoré im umo("uje si svoju spásu zaslú(i' a mô(u si za to pri-
písa' kredity. Seba-oslavovanie je sebecká vec. Ak# problém s egom majú antinomisti? Nu(, t#m 
zase ide o seba-uspokojenie. Títo !udia sa chcú na)alej oddáva' svojim ob!úben#m hriechom. 
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Nechcú ich zanecha', a v záujme toho vyna&li falo&né evanjelium, ktoré im dovo!uje myslie' si, 
(e sú zachránení, hoci zostávajú v hriechoch.

>al&ou spolo$nou vecou je p#cha. Legalisti sú py&ní na to, $o robia, aby sa dostali do neba. 
Antinomisti sú py&ní na to $o nerobia, aby sa dostali do neba. 

Bratia a sestry, diablovi mô(e by' ukradnuté, v ktorej priekope ste. Jediné o $o sa stará je, 
aby vás udr(iaval mimo tej priamej, úzkej cesty. A musím vám poveda', (e na tej priamej, úzkej 
ceste nie je ve!a !udí. Tie( vám ale musím poveda', (e je najvy&&í $as vyliez' von z t#ch na&ich 
priekop a dosta' sa na úzku cestu. Blí(ime sa k cie!ovej $iare a u( nám nezostal $as na vá!anie 
sa v priekope. Musíme z nich vyliez', dosta' sa na tú úzku cestu a nasledova' Je(i&a, ak sa raz 
chceme dosta' do krá!ovstva. A je zvlá&' dôle(ité, aby sme z t#ch priekop vyliezli práve teraz, 
ke) sme pred cie!ovou $iarou, lebo uvidíme, (e sa opä' stane to, $o sa u( raz stalo, za $ias Krista. 

Spome"te si na saducejov a farizejov. V&etky najkrutej&ie spory boli medzi saducejmi a fari-
zejmi. A bola to len starodávna verzia legalistov a antinomistov. Keby ste sa na to hlb&ie pozreli, 
fascinovalo by vás, ako sú sú$asní antinomisti priamou modernou verziou pradávnych sadu-
cejov. Nu(, i&li si po krku tak dlho, a( sa napokon zbavili Je(i&a Krista, ktorého „priama a úzka“ 
cesta (ivotom odsudzovala obidve tieto skupiny. Práve preto Ho znenávideli. Ich spolo$ná ne-
návis' vo$i Je(i&ovi Kristovi spôsobila, (e sa spojili a sprisahali proti nemu. Pokia! i&lo o to, ako 
sa ho zbavi', odhodili svoje rozdiely.

Bratia a sestry, hovorím vám, (e to uvidíme znovu. Vlastne to u( vidíme. Mô(ete jasne 
vidie' ako sa rímsky katolicizmus a odpadlícky protestantizmus natiahli ponad priepas', ktorá 
ich kedysi delila, a podali si ruky. Za ak#m ú$elom to urobili? Tentoraz, aby sa zbavili Kristovej 
nevesty. Vidíme to práve teraz. Je to jedno z najistej&ích znamení doby. Urovnávajú sa hlboké 
rozdiely medzi katolíkmi a protestantmi. Zasahuje v&ak do toho aj tretia zlo(ka. Viete ktorá? 
+piritizmus. Toto tvorí tú nesvätú trojicu, ktorá bude vehementne proti Kristovej neveste a po-
kúsi sa ju ukri(ova', práve tak, ako saduceji a farizeji pod démonick#m vplyvom mocností zla 
ukri(ovali Krista. Nie je to ni$ nové pod slnkom. Práve preto je úplne nevyhnutné, aby sme vy&li 
z t#chto priekop a dr(ali sa mimo nich. 

Je tu jedna ve!mi desivá vec priatelia. *asto váham, $i to mám vôbec poveda', lebo nechcem 
vzbudi' dojem, (e mám nie$o proti tejto milovanej cirkvi. To ur$ite nie. Ale práve preto, (e ju 
tak ve!mi z celého srdca milujem, musím by' otvoren# oh!adne jej stavu. V tejto na&ej drahej 
cirkvi sú mnohí, $o sú nevedomky duchom spriaznení bu) s rímskym katolicizmom, alebo 
s odpadlíckym protestantizmom, lebo sú bu) v priekope legalizmu, alebo v priekope lacnej 
milosti. Bratia a sestry, nutne potrebujeme vyjs' zo svojich priekop...

Uviedli sme si dôvod, pre$o sa potrebujeme pozrie' zblízka na tento pozoruhodn# v#rok. Ak 
ho pochopíme, udr(í nás na tej priamej a úzkej ceste. Je z knihy Faith I Live By, str. 116, no dá 
sa nájs' aj v knihe Messages to Young People na str. 35: „Spravodlivos!, ktorou sme osprave-
dlnení je pripo)ítaná. Spravodlivos!, ktorou sme posvätení je udelená. Prvá je na'ím 
OPRÁVNENÍM pre nebo, druhá je na'ou SPÔSOBILOS+OU pre nebo.“ Je to naozaj hlbok#, 
ochrann# a vyvá(en# citát. 

Keby sme tejto pravde jednoducho rozumeli, ú(asne by nám pomohla zosta' na tej úzkej 
ceste, mimo oboch priekop. Skúsme si to teda rozobra'... 

V&imnite si prosím, (e svoje OPRÁVNENIE, rovnako ako aj SPÔSOBILOS?, nachádzame 
v Kristovej spravodlivosti. 
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Desire of Ages, str. 300: „Py$né srdce sa sna%í zaslú%i" si spasenie, no oboje: na$e oprávnenie 
do neba a na$a spôsobilos" %i" v *om, sa nachádzajú v Kristovej spravodlivosti.“

V&imnite si, (e Kristovu spravodlivos' dostávame in#m spôsobom, aby nás na vstup do neba 
oprávnila a in#m, aby nás pre" uspôsobila. 

Kristova spravodlivos! na OSPRAVEDLNENIE, a ako vstupné OPRÁVNENIE do neba – 
nám je PRIPO,ÍTANÁ. 

Kristova spravodlivos! na POSVÄTENIE, a ako SPÔSOBILOS% pre nebo – nám je UDE-
LENÁ.

Kristova Spravodlivos
Ospravedlnenie (vstupné právo do neba) Posvätenie (spôsobilos% pre nebo)

Je nám PRIPO'ÍTANÁ Je nám UDELENÁ

Aby sme boli ospravedlnení, musíme ma! Kristovu pripo)ítanú spravodlivos!, ktorá 
je na'ím vstupn"m právom do neba. Aby sme boli posvätení, musíme ma! Kristovu 
udelenú spravodlivos!, ktorá je na'ou spôsobilos!ou pre nebo. Tieto dva dary milosti 
treba jasne rozlí'i!, ale nikdy sa nesmú oddeli!! 

Uistime sa, $i tomu rozumiete. 
By' ospravedlnen/, znamená: ospravedlni', prepá$i', vyhlási' alebo pova(ova' za spravod-

livého. 
By' posväten/, znamená: by' u$inen# svät#m, urobi' svät#m, obnovi' na Bo(iu podobu... 

Teraz sa pozrime na slová pripo$íta' a udeli'. 
Pripo)íta- znamená: pripísa' alebo vlo(i' na nie$í ú$et $osi, $o právom patrí niekomu iné-

mu. (Toto je definícia prevzatá zo slovníka, ktor# mala vo svojej kni(nici Ellen Whiteová.) 
Pripo$ítanie je teda nie$o objektívne, je to mimo nás. Pripisuje sa to na ná& ú$et. 
O pripo$ítaní hovorila Ellen Whiteová v knihe Steps to Christ, str. 62, ke) povedala: „Na-

miesto tvojho charakteru stojí Kristov charakter a Boh "a prijíma tak, akoby si nikdy nebol zhre$il.“ 
Deje sa to v nebeskej záznamovej knihe. Je nám to pripísané, pripo$ítané, akoby to bolo na&e. 
Dáva nám to oprávnenie do neba – ospravedlnenie. 

*o je to oprávnenie? „Je to legálne vlastnícke právo, alebo oprávnen# nárok. Vlastne je 
to to, )o zaru)uje legálne vlastnícke právo.“ Ak si v slabej chvíli chcete kúpi' nové auto, ale 
nemáte peniaze, idete do banky a zoberiete si pô(i$ku. Oni vám ju ve!mi radi dajú za nejakú 
vopred ur$enú úrokovú sadzbu, a aby sa uistili, (e dostanú svoje peniaze, ponechajú si list vlast-
níctva. Dnes im sta$í uvali' na "u zástavné právo. No za star#ch $ias si naozaj ten list vlastníctva 
podr(ali. Tak(e listinu, ktorá hovorila, (e legálne vlastníte dané auto, ste nedostali, a( k#m ste 
nesplatili celú pô(i$ku. 

Nu(, pripo$ítaná Kristova spravodlivos', nám síce dáva právo na ve$n# (ivot a na nebo, ale kto 
za to zaplatil plnú cenu? Je(i& svojím (ivotom a smr'ou, nie my. Preto, hoci „odplatou za hriech je 
smr", ale darom Bo%ím z milosti je ve!n# %ivot v Kristu Je%i$ovi, v na$om Pánovi.“ (Rim 6,23) Jediné, 
$o si mi zaslú(ime, je smr', lebo „...v$etci zhre$ili...“ (Rim 3,23) Preto si dávajte pozor a netrvajte 
na tom, aby ste dostali, $o si zaslú(ite, ani si ni$ nezasluhujte. Lebo ak budete trva' na svojich 
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 zásluhách, budete musie' zomrie'... a to naveky. Jedine Je(i& Kristus nám svojím vlastn#m (ivotom 
a smr'ou vyslú(il ve$n# (ivot. Mô(eme ho teda dosta' jedine ako dar, vierou v Je(i&ovu krv. 

Teraz prejdime na pojem udelenie. Na jeho základe prijímame spravodlivos', ktorá nás po-
sväcuje. Udeli- znamená: da', alebo poskytnú' $as' nie$oho, urobi' druhého ú$astníkom $o-
hosi. Ke) teda nie$o udelíte, v skuto$nosti to danej osobe dáte, tak(e to doty$n# dostane a má 
na tom podiel. Stáva sa to jeho sú$as'ou. 

Je tu malá pomôcka, ktorá vám pomô(e pochopi' tieto slová:
Pripo$íta', alebo inak povedané pri–DA? vám mô(e napoveda', (e pripo$ítanie je pridanie 

nie$oho na vá& ú$et.
Udeli'. Vnútri slova sa skr#va sloví$ko DIEL. Ak je vám nie$o udelené, stáva sa to va&ím die-

lom, va&ou sú$as'ou. Je to akoby do vás vlo(ené. 
To, $o je pripo$ítané, mení va&e právne postavenie. 
To $o je udelené mení vá& morálny stav. 
Zmeni! va'e právne postavenie pomocou pripo)ítanej Kristovej spravodlivosti zna-

mená ospravedlni! vás. Zmeni! vá' morálny stav pomocou udelenej Kristovej spravod-
livosti znamená posväti! vás. 

Pamätajte, (e Bohu dáva právo, aby nám pripo$ítal Kristovu spravodlivos', a t#m nás ospra-
vedlnil, práve to, $o sa u( udialo na krí(i. *o sa udialo na krí(i? Boh vzal v&etky na&e hrie-
chy a pripo$ítal ich Kristovi, $ím ho odsúdil. V&etky na&e hriechy boli pripo$ítané a pripísané 
na ú$et Je(i&a Krista. Kvôli na&im pripo$ítan#m hriechom bol odsúden# na smr'. A preto(e 
to urobil, ke) teraz ktoko!vek príde k úpätiu krí(a a prijme Krista vierou, Boh mô(e pre"ho 
dokon$i' tú v#menu. A $o je tou druhou polovi$kou? Boh teraz mô(e vzia' celú svoju spravod-
livos', a pripo$íta' ju na ú$et t#m, ktorí prijímajú Kristovu krv vierou, a t#m ich ospravedlni'. 
In&pirácia to ve!mi jasne opisuje... 

Znamenia doby, 14. apríl 1898: „Hoci bol Kristus nevinn#, nakladali s ním ako s hrie$nikom, 
aby v'aka Jeho zásluhám nakladali s hrie$nikmi, hoci sú vinní, ako s vern#mi a poslu$n#mi de"mi 
Bo%ími. Kristus zomrel s hriechmi sveta jemu pripo!ítan#mi, aby sa Jeho spravodlivos" mohla pri-
po!íta" hrie$nikovi.“ Vidíte, k obidvom poloviciam transakcie patrí pripo$ítanie. Na&e hriechy 
boli pripo$ítané Kristovi, aby sa Jeho spravodlivos' mohla pripo$íta' nám... 

Priatelia, potrebujeme tu pochopi' )al&iu ve!mi dôle(itú vec. Nezachádzam tu zbyto$ne 
do podrobností a detailov. Hovoríme o základn#ch, (ivotne dôle(it#ch pravdách. Mo(no si to 
neuvedomujete, ale hovoríme o podstate a jadre toho, $o spustilo ve!kú reformáciu. Hovoríme 
o podstate a jadre sporn/ch otázok, ktoré odli,ujú prav/ protestantizmus od rímske-
ho katolicizmu, teda nie o nejakej nepodstatnej veci. 

Pripo$ítanie teda mení právny stav $loveka. Samo osebe nemení, len umo("uje a vedie 
k zmene morálneho stavu $loveka. Na základe $oho to viem? Nu(, ke) sa na&e hriechy pripo-
$ítali Kristovi na krí(i, zmenilo to Jeho právny stav u Boha? Pokladal ho Boh za hrie&nika? Áno, 
pokladal. No ke) sa na&e hriechy pripo$ítali Kristovi na krí(i, urobilo to Jeho samého hrie&-
nym? *o najrozhodnej&ie nie! Nemám to v&ak zo svojej hlavy. Duch prorock# to pí&e v Signs of 
the Times, 30. mája 1895: „Na$e hriechy boli vlo%ené na Krista...“ Slovo „vlo(en#,“ je synonymum 
pre pripo$ítan#. „Na$e hriechy boli vlo%ené na Krista, v *om boli potrestané a od*até, aby Jeho 
spravodlivos" mohla by" pripo!ítaná nám, ktorí nechodíme pod&a tela, ale pod&a Ducha. Hoci sa 
hriech pripísal na Jeho ú!et...“ Opä' je tu synonymum pre pripo$ítanie. „Hoci bol hriech pripí-
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san# na Jeho ú!et v na$om záujme, On sám predsa zostal dokonale bezhrie$ny.“ Napriek tomu, (e 
sa mu pripo$ítali v&etky hriechy, zostal dokonale bezhrie&ny, a preto je zrejmé, (e pripo$ítanie 
nemení mravn# stav $loveka. No ke) sa na&e hriechy pripo$ítali Kristovi, stal sa pred Bohom 
hrie&nikom a Boh s ním za$al naklada' ako s hrie&nikom. Je to dôle(ité pochopi' práve kvôli tej 
druhej polovi$ke transakcie. V&etko sa to udialo, aby nám mohol Boh pripo$íta' Kristovu spra-
vodlivos'. A teraz, ke) sa nám Kristova spravodlivos' pripo$ítava, urobí nás to sam#ch osebe 
spravodliv#ch? Zmení to ná& morálny stav? Nie, ale zmení to ná& právny stav. A ten mení to, 
za $o nás Boh pokladá, a v)aka tomu tie( spôsob, ako k nám pristupuje. 

Preto Pavol pí&e, (e Boh „...ospravedl*uje bezbo%ného...“ (Rim 4,5) Boh ospravedl"uje bezbo(-
n#ch, preto(e na krí(i odsúdil toho Zbo(ného, pripo$ítajúc mu na&e hriechy. Bezbo(n#ch teda 
mô(e ospravedlni', pripo$ítajúc im Kristovu spravodlivos'. 

Vyjadrím to e&te takto... Spravodlivos', ktorá ma ospravedl"uje, nie je moja o ni$ viac, ako 
hriech, za ktor# bol Kristus odsúden#, nebol Jeho. Kristus bol odsúden# za na&e hriechy. Ani 
z nepatrnej $asti to neboli Jeho hriechy. 

Prejdime teraz k druhej strane transakcie. Ospravedlnení sme Kristovou spravodlivos'ou. Je 
na&a aspo" z $asti? Asi tak 50:50? 50% moja, 50% Kristova. Alebo to dajme na 10%. Aspo" nech 
desatina patrí mne. 10% mojich, 90% Jeho. A $o tak 1% moje, 99% Jeho? Ve) $lovek musí ma' 
aspo" nejaké zásluhy... 

Nie bratia a sestry, ni$ také... Spravodlivos', ktorá vás ospravedl"uje, je v(dy v#lu$ne spravod-
livos' Je(i&a Krista. Nezabudnite na to! Toto vás bude v(dy chráni' pred priekopou legalizmu, 
a budete stá' na tej priamej, úzkej ceste, kam patríte. 

Musíme si tu objasni' e&te inú vec. Hoci pripo$ítanie samo osebe nezmení ná& morálny stav, 
v(dy právne umo("uje zmenu ná&ho morálneho stavu a v(dy k nej vedie. Ke) boli na&e hriechy 
pripo$ítané Kristovi na krí(i, $o mu bolo udelené? Na&a smr'. Kristus zomrel na krí(i na&ou 
smr'ou, lebo mu boli pripo$ítané na&e hriechy. Na základe toho, $o mu bolo pripo$ítané, na&a 
smr' mu bola udelená. Stala sa tá smr' sú$as'ou Jeho skúsenosti? Naozaj zomrel? Áno. Keby 
nebol naozaj umrel, keby mu na&a smr' nebola b#vala udelená, mohli by sme s istotou vedie', 
(e na&e hriechy mu boli naozaj pripo$ítané? Nie, nemali by sme nijak# legitímny dôvod veri', 
(e mu boli pripo$ítané na&e hriechy, keby mu nebola b#vala udelená na&a smr'. Dáva vám to 
zmysel? Vieme, (e na&e hriechy mu boli naozaj pripo$ítané, a Boh ho t#m pádom naozaj pokla-
dal za hrie&nika, lebo na&a smr' mu vtedy bola udelená. Je dôle(ité, aby sme to pochopili, kvôli 
tej druhej polovi$ke transakcie.

Antinomisti, po$úvajte pozorne. Ke) je nám pripo$ítaná Kristova spravodlivos', právne to 
umo("uje a nevyhnutne vedie k tomu, (e nám je nie$o udelené. Nako!ko je nám pripo$ítaná 
Kristova spravodlivos', právne to umo("uje a vedie k tomu, aby nám bol udelen# Kristov (ivot. 
*o je v&ak prí$ina a $o následok? Neprehliadnite tento k!ú$ov# bod. 

Som ospravedlnen", lebo (ijem Jeho (ivot? Alebo (ijem Jeho (ivot, lebo som osprave-
dlnen"?

Správna je tá druhá mo(nos', a verte mi, (e je to dôle(ité. Ke) si za$neme myslie', (e sme 
ospravedlnení, lebo (ijeme Jeho (ivot, padáme do priekopy legalizmu. Av&ak v momente, ke) si 
myslíme, (e mô(eme by' ospravedlnení bez pre(ívania Jeho (ivota, padáme do priekopy lacnej 
milosti – antinomizmu. Súhlasíte so mnou? Priatelia, úzko to súvisí so základnou pravdou, (e 
„viera, ke' nemá skutkov, je m+tva sama v sebe.“ (Jak 2,17) 



104

B,-./0123 450607836, 11. 70928.:0

Ak naozaj verím, (e som pokladan# za spravodlivého vierou v Kristovu krv, tou istou vierou 
prijmem aj to druhé z dvojitého opatrenia milosti: vodu ...vodu (ivota. Jeho spravodlivos' mi 
bude udelená, a budem (i' Jeho (ivot. No nie som ospravedlnení, preto(e (ijem Jeho (ivotom. 
Ja (ijem Jeho (ivot, preto(e som ospravedlnen#...

Ak vám to nie je jasné, pozrite sa na to z tejto strany: Bol Kristus odsúden#, lebo zakúsil 
moju smr'? Alebo zakúsil moju smr', lebo bol odsúden#? *o je prí$ina a $o následok? Opä' je 
tá druhá mo(nos' správna – zakúsil moju smr', lebo bol odsúden#.

Pamätajte, (e sa tu nezaoberáme mali$kos'ami, ale jadrom problému, ktor# na&tartoval celú 
ve!kú reformáciu. Rímsky katolicizmus toti( u$í, (e Boh nás robí svät#mi, a potom nás na zá-
klade toho, $ím nás robí aj ospravedl"uje. Naz#vajú to „vliata milos'.“ Mnohí obvi"ujú rímsky 
katolicizmus z toho, (e u$í spravodlivos' zo skutkov, z na&ich vlastn#ch snáh dodr(a' zákon. 
Len(e oni to neu$ia. U$ia, (e je to Svät# Duch, ktor# v nás pôsobí, a ktor# nás robí spravodliv#-
mi skrze „vliatu milos'.“ 

Av&ak to, $o v nás robí Svät# Duch, nás neospravedl"uje priatelia. Pôsobenie Svätého Ducha 
v nás je to, $o nás posväcuje. Ná& posväten# (ivot nie je to, $o nás ospravedl"uje, ale Kristov 
(ivot a Jeho zástupná smr' pripísaná na ná& ú$et, to nás ospravedl"uje. 

Posväten# (ivot je dôsledkom ospravedlnenia, nie jeho prí$inou. Akonáhle teda za$neme 
zm#&!a' o posvätenom (ivote, ako o prí$ine ospravedlnenia, v tej chvíli zachádzame do legaliz-
mu. A práve preto má rímsky katolicizmus v&etky tie veci, ktoré mô(ete robi', aby ste získali 
zásluhy. V)aka tomu, $o sa deje vo va&om (ivote si mô(ete zaslú(i' prijatie, $i skráti' svoj pobyt 
v o$istci, at)... 

Cel# tento systém podkopáva jednoduchá pravda, (e „spravodliv# bude %i" z viery.“ (Rim 1,17) 
„A viera je podstatou toho, na !o sa !lovek nadeje, presved!ením o veciach, ktoré sa nevidia.“ 
(<id 11,1) Svoje skutky ur$ite mô(eme vidie'. No ak si myslíte, (e ste ospravedlnení na základe 
nie$oho vidite!ného, potom ste ospravedl"ovaní zo skutkov, nie z viery. To, $o nás ospravedl-
"uje, to $o pre nás urobil Je(i& Kristus a $o je nám pripísané na ú$et je to, $o vidíme len o$ami 
viery v Je(i&ovi.

Je dôle(ité a ve!mi podstatné aj to, $o sa deje v nás. Musíme by' posvätení, lebo bez spôsobi-
losti, bez mravnej vhodnosti, nám nikdy nebude dovolené do neba vojs'. Na&a spôsobilos' v&ak 
nie je záslu(ná. Nezasluhujeme si "ou ve$n# (ivot, ona nás iba pripravuje na rados' z neho! Kto 
jedin# si zaslú(il ve$n# (ivot? Je(i& Kristus, svojím (ivotom a smr'ou.

Teraz vám polo(ím inú otázku: Bude telesn# $lovek, ktorého telesná myse! je nepriate!stvom 
vo$i Bohu, mravne spôsobil# pre nebo? Bude tam &'astn#m obyvate!om? Chcel by som vás 
poprosi', (e ak si z tejto knihy nezapamätáte ni$ iné, aspo" toto si prosím zapamätajte: Boh 
nevezme do neba nikoho, kto by tam nebol ,-astn/. Telesn# $lovek by v nebi &'astn# nebol, 
ve) Boha nenávidí. Nebo je o (ivote v Bo(ej prítomnosti. (1 Moj 3,8; < 68,3; Luk 1,19) Telesn# 
$lovek bude v prítomnosti Boha ve!mi ne&'astn#. Prem#&!ajte nad t#m... 

*o spôsobuje rados' a &'astie nebesk#m obyvate!om? Je to poznávanie, ochota a $inenie 
Bo(ej vôle. „...myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, 
lebo sa ani nemô%e podriadi".“ (Rim 8,7) In&pirované slovo nám vraví, (e pre neobráteného, 
prirodzeného $loveka by nebo bolo miestom múk. (GC 542.2) Bolo by pre"ho vyslovene pek-
lom. Preto Boh nemô(e vzia' do neba nikoho, kto nie je svät#. Ako sme u( povedali, &'astie je 
ved!aj&ím produktom svätosti. 

Oliver

Oliver
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To!kí !udia trávia cel# svoj (ivot h!adaním &'astia, a nikdy ho nenájdu! Pre$o? Lebo ke) ho 
h!adáte, tak ho nenájdete. Ak sa usilujte o &'astie, nenájdete ho. Ak sa usilujete o svoje &'astie, 
je to v podstate sebecké. A sebeck# $lovek nie je nikdy &'astn#. Boh nás stvoril tak, aby sme na&li 
svoje &'astie v dávaní seba in#m. Práve to priná&a skuto$né &'astie: je to svätos', je to (ivot plne 
odovzdan# Bohu a druh#m, nie sebe. Je to (ivot v súlade so zákonom a v súlade s princípom se-
baobetavej, seba-zapierajúcej lásky. Ak máme by' niekedy &'astní, potrebujeme sa u$i' svätosti. 
A práve svätos' je na&ou nevyhnutnou spôsobilos'ou pre nebo. Ona je tou mravnou vhodnos-
'ou, ktorú musíme ma', ak tam máme (i' ako &'astní obyvatelia. Je to teda proces, ktor#m nás 
Boh pripravuje. Je to prostriedok, ktor#m nás Boh u$í svätosti, lebo v nebi je v&etko sväté. Kedy 
sa ale máme nau$i' by' &'astní vo svätosti? Tu a teraz, milí bratia a sestry. Máme sa to u$i' u( 
teraz, po$as skú&obného (ivota...

Posvätenie je teda absolútne podstatné, bez neho niet inej cesty do neba. No posvätenie 
nemá ni$ do $inenia so získaním ve$ného (ivota, nie je záslu(né. Ak tam ale máme by' &'astní, 
je nevyhnutné a podstatné. 

Ak sa niekedy, z Bo(ej milosti ocitneme v nebesiach, nebude to preto, (e by sme si to nie$ím 
zaslú(ili... Ak v tom váhate, polo(te si túto otázku: Urobil Kristus nie$o preto, aby si zaslú(il 
smr'? Uvediem vám k tomu citáty od sestry Whiteovej. 

Desire of Ages, str. 25: „S Kristom zaobchádzali tak, ako si zaslú%ime my, aby sa s nami mohlo 
zaobchádza" tak, ako si zaslú%i On. Odsúdili ho za na$e hriechy, na ktor#ch sa nijako nepodie&al, 
aby sme my mohli by" ospravedlnení Jeho spravodlivos"ou, na ktorej sme sa my nijako nepodie&ali. 
Zomrel na$ou smr"ou, ktorá patrila nám, aby sme mohli prija" %ivot, ktor# bol Jeho. ‚jeho sinavi-
cou sme uzdravení.‘“ (Iz 53,5) 

Signs of the Times, 27. jún 1900: „‚Lebo toho, ktor# nepoznal hriechu, u!inil za nás hriechom, 
aby sme my boli spravodlivos"ou Bo%ou v *om.‘ (2 Kor 5,21) ‚...uvalil na neho neprávos" v$etk#ch 
nás.‘ (Iz 53,6) On %ije, aby bol na$ím Obhajcom. Neurobil ni! hodné smrti, a predsa zomrel. A ak 
za!ujeme radostné slová: ‚Dobre sluha dobr# a vern#... vojdi do radosti svojho pána!‘ (Mat 25,21) 
nevykonali sme ni! hodné %ivota. Je%i$, ten bezhrie$ny, zomrel, hoci neurobil ni!, za !o by si zaslú%il 
smr". Hrie$nik je spasen#, hoci neurobil ni!, !ím by si bol zaslú%il spasenie. Je úplne bez zásluh. 
No odiaty nepo$kvrnen#m rúchom Kristovej spravodlivosti je Bohom prijat#.“ To je evanjelium, 
priatelia! Ak ho pevne uchopíte a budete sa ho dr(a', istotne sa uchránite pred obidvomi prie-
kopami. 



106

12. KAPITOLA

ABY JU POSVÄTIL 
O'ISTIAC JU KÚPE#OM VODY

(Ef 5,26)

Tak(e sme sa u( pozreli na krv, a potom sme sa sna(ili neoddelite!ne spoji' krv a vodu, osprave-
dlnenie a posvätenie, oprávnenie a spôsobilos', pripo$ítanú a udelenú spravodlivos', aby sme 
mali istotu, (e hoci ich rozli&ujeme, nikdy ich neodde!ujeme. 

Teraz sa zameriame na vodu: na to, $o robí a $o symbolizuje. 
Selected Messages, zv. 1, str. 215: „Jednoroden# Bo%í Syn zomrel, aby sme my mohli
+i-. Pán prijal túto obe- za nás, ako na,u náhradu a záruku, pod podmienkou, +e 

prijmeme Krista.“ Toto opatrenie je dostupné v&eobecne, ale aplikuje sa individuálne. Pri 
tejto téme vládne medzi nami, ako !udom, trochu zmätok... Opatrenie pre ve$n# (ivot a ospra-
vedlnenie je v&eobecne dostupné. Je pre ka(dého, kto má záujem, ale aplikuje sa individuálne, 
lebo musíme osobne prís' ku krí(u a prija' Je(i&a Krista ako svojho Spasite!a. „Pán prijal túto 
obe" za nás, ako na$u náhradu a záruku, pod podmienkou, %e prijmeme Krista a uveríme v neho. 
Hrie$nik musí prís" vo viere ku Kristovi a chopi" sa Jeho zásluh, vlo%i" svoje hriechy na Nosite&a 
hriechov a prija" Jeho odpustenie.“ V&etko toto názorne ukazuje sväty"a a jej slu(by... „Kvôli 
tomuto pri$iel Kristus na svet. Kristova spravodlivos" sa pripo!ítava kajúcnemu, veriacemu hrie$-
nikovi. Stáva sa tak !lenom krá&ovskej rodiny, die"a"om nebeského Krá&a, dedi!om Boha a spolu-
dedi!om s Kristom.“ 

Na základe osobného prijatia Je(i&a Krista, ako ná&ho Spasite!a, sa stávame $lenmi krá!ov-
skej rodiny a de'mi nebeského Krá!a. Prija' Krista znamená prija' Jeho Ducha. By' v Kristovi je 
podmienkou, aby sme boli ospravedlnení, ma' Krista v nás je to, $o potrebujeme, aby sme boli 
posvätení. Tá istá viera, v)aka ktorej budete v Kristovi, privedie Krista do vás. Prijmeme ho tak, 
(e prijmeme Jeho Ducha. 

V&imnite si prosím, $o prijímame ako $lenovia krá!ovskej rodiny pod!a listu Gala'anom 4,6: 
„A %e ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do na$ich s+dc, ktor# volá: ,Abba Ot!e!‘“ Duch Jeho 
Syna prichádza do na&ich s=dc, stáva sa na&ou sú$as'ou, je nám udelen#. A práve tento Duch 
mení ná& morálny stav. 

Efe(anom 1,13-14: „...v ktorom aj vy po!ujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v kto-
rom aj, uveriac, zape!atení ste Svät#m Duchom zas&úbenia, ktor# je závdavkom ná$ho dedi!stva 



107

B,-./0123 450607836,12. 70928.:0

na vykúpenie Bo%ieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.“ Svät# Duch je závdav-
kom ná&ho dedi$stva. Priatelia, máme právo na ve$n# (ivot, ale ak ho vy a ja raz naozaj zdedíme, 
ak ho naozaj zakúsime, musíme by' na to pripravení: musíme by' u$inení svät#mi. A $o je 
na&ou zárukou, (e mô(eme by' posvätení a pripravení? Je to Duch Svät#. On je darom nebes-
kého Otca a cez neho sme u$inení svät#mi. Tento dar v&ak musíme prija' osobne a musíme o" 
osobne prosi'. Luká& 11,13: „Ak teda vy, súc zlí, viete dáva" svojim de"om dobré dary, o ko&ko skôr 
dá Otec z neba Svätého Ducha t#m, ktorí ho prosia!“ Pochopte prosím, (e na celej ceste plánom 
spasenia Boh nikdy neznásil"uje na&u slobodnú vô!u. Preto musíme na ka(dom kroku prosi', 
a bude nám dané. (Mat 7,7) Otec nám tú(i da' Ducha viac, ne( my rodi$ia tú(ime da' dobré 
dary svojim de'om. No nemô(e nám Ho da', hoci je vo!ne prístupn#, ak o" neprosíme, lebo by 
t#m naru&oval na&u slobodnú vô!u. Tou cestou nepôjde, On to tak nerobí. Celá nebeská eko-
nomika funguje pod!a toho jednoduchého princípu: „Proste a bude vám dané.“ Bo(ím Duchom, 
ktorého máme prijíma' ka(d# de" svojho (ivota, v nás bude Kristus preb#va' $oraz viac a viac. 
Tak rastieme v plnosti Ducha a stále viac sa podie!ame na prirodzenosti Je(i&a Krista. Izaiá& 
57,15: „Lebo takto hovorí vysok# a vzne$en#, ktor# ob#va ve!nos", ktorého meno je Svät#: B#vam 
na v#sosti a na svätom mieste a s t#m, kto je zdrteného a poní%eného ducha, o%ivujúc ducha 
poní%en#ch a o%ivujúc i srdce zdrten#ch.“ Boh neb#va len v nebesiach, ale aj v na&ich srdciach... 
A práve t#m, (e v nás preb#va Jeho prítomnos' v osobe Kristovho Ducha, nás premie"a obno-
vením na&ej mysle. 

Teraz sa pozrime znova na list Kolo&anom 1,27: Je to „Kristus vo vás, nádeja slávy.“ Vidíte, ako 
to krásne v&etko do seba zapadá?

Citát z Youth‘s Instructor, 6. decembra 1898 pekne zh="a to, o $om sme hovorili: „Kristus 
zaplatil vysokú cenu za príbytky, ktoré odi$iel pripravi" pre t#ch, ktorí ich budú ob#va". Tí, ktorí 
budú ob#va" tie príbytky musia by" pre nebeské spolo!enstvo uspôsobení Kristovou spravodlivos"ou 
a skrze pôsobenie Svätého Ducha. Príprava pre nebesia musí prebehnú" po!as doby milosti...“ Nu( 
bu)te si vedomí, (e nám ve!a $asu u( nezostalo. „...a teraz sa treba podriadi" pôsobeniu Ducha 
Svätého na srdce, aby du$a mohla by" privedená do spolo!enstva s nebom a aby mohla by" vyu!ená 
te$i" sa zo skuto!ností toho ve!ného sveta.“ Zámerom posvätenia je pripravi' nás na rados' z neba. 
Má nás mravne uspôsobi' a pomôc' nám nájs' &'astie v svätosti. „Kristova spravodlivos", ktorá 
sa pripo!íta veriacemu !loveku, bude jeho oprávnením, ktoré mu zaistí vstup do neba. Skrze vplyv 
Bo%ieho Ducha sa charakter veriaceho mení...“ Tu je u( re$ o spôsobilosti pre nebo. „... jeho chu" 
sa zjem*uje, úsudok sa posväcuje a stáva sa úpln#m v Kristovi. Láska, ktorá mu bola prejavená 
v Kristovej smrti, prebúdza odozvu v1a)nej lásky, a v odpovedi na úprimnú modlitbu je 
veriaci prená,an/ z milosti do milosti, od slávy k sláve, a+ je vzhliadaním sa na Krista 
zmenen/ na ten ist/ obraz.“ V&etko do seba krásne zapadá... Tá spôsobilos- pre nebo je 
jedn#m slovom svätos-. 

Teraz sa pozrime na $idom 12,14: „Stíhajte pokoj so v$etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto 
neuvidí Pána...“ Svätos' je na$isto neodmyslite!ná, ak máme by' schopní vojs' do perlov#ch 
brán a uvidie' Boha. Práve preto je VODA rovnako dôle(itá ako KRV. Krv nám dáva oprávnenie, 
voda nám dáva spôsobilos'. V)aka krvi sme pova(ovaní za spravodliv#ch, v)aka vode sa posvä-
cujeme. Teraz vám polo(ím otázku: Kde máme ma' tú svätos'? Kde máme by' svät#mi? Medzi 
prav#m a !av#m uchom. Príslovia 23,7: „Lebo ako zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.“ Ak máme by' 
teda naozaj svätí, musíme by' svätí vo svojej mysli. Musíme nadobudnú' Kristovo zm#&!anie. 
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Preto Kristus hovorí v kázni na vrchu u Matú&a 5,8: „Blahoslavení !istí srdcom, lebo oni budú 
vidie" Boha.“ Rád tento ver& prezentujem aj takto: +'astní sú svätí, lebo sú na ceste do neba. Svä-
tos' nám nesmie by' !ahostajná v t#chto závere$n#ch hodinách dejín zeme. Bez svätosti nikto 
neuvidí Boha a svätí, $istí máme by' práve v na&ich srdciach. 

Review and Herald, 30. máj 1882: „Je to ve&ká a vá%na práca nadobudnú" mravnú spôsobilos" 
pre spolo!enstvo s !ist#mi a blahoslaven#mi. Bo%ie Slovo predkladá $tandard, ktorému máme pri-
spôsobi" svoj %ivot a charakter. Mô%eme sa rozhodnú" nasledova" in# $tandard, ktor# bude vo vä!-
$om súlade s na$imi vlastn#mi srdcami, len%e takto nikdy nezískame Bo%ie oprávnenie. Len ke' sa 
budeme podria'ova" Bo%iemu Slovu, mô%eme ma" nádej, %e dospejeme ‚v jednotu viery a plného 
poznania Syna Bo%ieho...‘ Musíme to v$ak urobi", inak nikdy nevojdeme do neba.“

Je absolútne nutné ma' morálnu spôsobilos', ak máme vojs' do neba. Ako ju ale získame? 
Ako dospejeme k o$iste zvanej svätos', alebo posvätenie? 

„Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za *u, aby ju posvätil o!istiac ju kúpe&om vody...“ 
(Ef 5,26) Sme o$istení kúpe!om vody. Kone$ne sme sa teda dostali k vode. *o voda symbolizuje? 
Ducha Svätého. Ján 7,37: „Potom v posledn#, v ten velik# de* sviatku stál Je%i$ a volal: Ak niekto 
%ízni, nech príde ku mne a pije! Kto verí vo m*a, ako hovorí Písmo, rieky %ivej vody pote!ú z jeho 
vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu...“ Tak(e potom voda, ktorá vytekala z prebodnutého 
boku Je(i&a Krista visiaceho na krí(i, symbolizuje Svätého Ducha.

Niekto by mohol namieta': „Po$kaj chví!u, myslel som, (e Svätého Ducha symbolizuje olej.“ 
Olej, ohe" a vietor... To v&etko sú symboly pre Ducha Svätého. No v tomto prípade je to voda, 
ktorá Ho symbolizuje.

S t#mto chápaním sa teraz pozrime na niektoré pasá(e Písma o um#vaní. List Títovi 3,5-7: 
„...nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli !inili, ale pod&a svojho milosrdenstva nás 
spasil kúpe&om opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha...“ Vidíte, práve voda = Svät# 
Duch je ten, ktor# nás um#va, o(ivuje a obnovuje. „...ktorého vylial na nás bohate skrze Je%i-
$a Krista, ná$ho Spasite&a, aby sme súc ospravedlnení jeho milos"ou boli dedi!mi pod&a nádeje 
ve!ného %ivota.“ Pavlovo vyjadrovanie je tu ve!mi zaujímavé. Sme vari Svät#m Duchom umytí 
a posvätení na to, aby sme v)aka tomu boli ospravedlnení? Nie. Pavol tu jasne zv#raz"uje: „...
súc ospravedlnení jeho milos"ou...“ Pozrite, vierou v krv sme ospravedlnení. A ke)(e sme osprave-
dlnení Jeho milos'ou, musíme sa pripravi', aby sme boli dedi$mi pod!a nádeje ve$ného (ivota. 
Krv nám teda dáva nádej ve$ného (ivota a voda nám dáva spôsobilos', aby sme si ho skuto$ne 
mohli zakúsi'.

>al&í „um#vací ver&“ je z listu Efe(anom 5,25-26: „Vy, mu%ovia, milujte svoje %eny, ako aj 
Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za *u, aby ju posvätil o!istiac ju kúpe&om vody, slovom...“ 
Voda tu jasne predstavuje Ducha Svätého. *o v&ak pou(íva Duch Svät# v tomto o$istnom, po-
sväcujúcom procese? Slovo. Duch Svät# v(dy pou(íva Bo(ie Slovo, aby nás posvätil. Svät# Duch 
nepôsobí bez Slova, a Slovo nepôsobí bez Ducha Svätého. Len oboje spolo$ne pôsobí posväcu-
júco v (ivote veriaceho $loveka. 

Dovo!te mi, aby som vás tu varoval: Satan v&etko sfal&uje. A skôr ne( príde koniec v&etké-
ho, dokonca stelesní Je(i&a Krista a bude falo&n#m mesiá&om. V sú$asnosti v&ak v kres'anstve 
imituje Ducha Svätého... Existuje to!ko kres'ansk#ch cirkví, ktoré sú priam nad&ené z toho, $o 
v nich robí „Svät# Duch.“ Dejú sa tam vzru&ujúce a nadprirodzené veci. A priatelia, hovorím 
vám, (e sa to bude $oraz viac a viac stup"ova'. Skôr, ako sa v&etko skon$í, nepriate! bude robi' 
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„veliké znamenia a budú robi" zázraky, tak%e by zviedli v blud, keby bolo mo%né, aj vyvolen#ch.“ 
(Mat 24,24) Nebudeme schopní veri' svojim zmyslom, aby sme ur$ili, $i to je, alebo nie je Duch 
Svät#. Ako ale potom budeme vedie', $i je to pravé alebo falo&né? Nu( ak to bude pravé, bude 
sa to prejavova' tak, (e !udia budú usilovne &tudova' Bo(ie Slovo a sna(i' sa porozumie', pozna' 
a plni' dobrú vô!u svojho Pána a Spasite!a, Je(i&a Krista. Presne k tomu toti( Svät# Duch v(dy 
vedie t#ch, ktorí sú pod Jeho vplyvom.

Uvediem vám k tomu jeden príklad. Bolo to pred nieko!k#mi rokmi, ale zdá sa mi, akoby 
to bolo v$era. Hovoril som s jedn#m mlad#m mu(om. Ve!mi ho nadch#nalo, $o robí „Duch 
Svät#“ v jeho (ivote a v zbore, kde bol $lenom. Povedal som mu: „Brat môj, to je ú(asné. Ty 
potom ur$ite skuto$ne poctivo &tuduje& Písmo Sväté a ve!mi ve!a sa u$í&.“ Prekvapene sa 
na m"a pozrel a povedal: „*love$e, o $om to hovorí&? Ja Slovo nepotrebujem. Dostal som Svä-
tého Ducha a on mi hovorí, $o mám robi'.“ Jasno$ervená varovná vlajka, moji drahí priatelia. 
Uis'ujem vás, (e to bolo falo&né. Podobné bludy od seba odho)te. Svät# Duch V<DY pou(íva 
na na&e posvätenie Slovo.

Ak# ú$el má vlastne to o$istenie, kúpe! vodou, alebo inak povedané posväcovanie? Pozrime 
sa na 27. ver& a nájdeme tam na&e k!ú$ové slovo: „...aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, ne-
majúcu $kvrny alebo vrásky alebo nie!oho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.“ Bratia a sestry, 
Duch Svät# nás mení od slávy k sláve, aby sme sa stali slávnou cirkvou. A aká je tá slávna cirkev? 
Je to cirkev, ktorá odrá(a charakter Je(i&a Krista. Z celého srdca tú(im po tom, aby táto na&a 
cirkev bola slávna, aby jasne svietila odrá(ajúc svetlo ú(asného charakteru Je(i&a Krista. Ke) sa 
táto cirkev stane slávnou cirkvou, potom bude ú$inn#m svedkom pre Krá!a. A( potom budeme 
spôsobil#mi ob$anmi Krá!ovstva. Toto je práca Svätého Ducha. On nám nielen(e pomáha pri 
príprave na cestu do neba, ale nás u$í, ako pomáha' v príprave in#m. A to nezvládneme, pokia! 
sa ná& charakter nebude podoba' Je(i&ovmu. To isté, $o nás pripraví na cestu do neba, nám 
umo(ní aj úspe&ne získava' !udí – a síce ma' charakter podobn# Kristovmu. 

Ján 17,17: „Posvä" ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ Nem#!te sa, neprotire$í si to. 
Vysvetlili sme si, (e sme posvätení Duchom Svät#m, a tu je písané, (e sme posvätení pravdou. 
Nie, nie je to protire$enie. Duch Svät# a Pravda, $o je vlastne Slovo, v(dy pôsobia SPOLO*NE. 

Manuscript Release, zv. 4, str. 345: „Pravda, vzácna pravda, posväcuje svojím vplyvom. Posvä-
tenie du$e pôsobením Svätého Ducha je implantovanie Kristovej povahy do !loveka. Je to milos" 
ná$ho Pána Je%i$a Krista zjavená v charaktere, a milos" Krista aktívne pou%ívaná na dobré skutky. 
Takto sa charakter stále viac a viac zdokona&uje na obraz Krista, v spravodlivosti a pravej svätosti.“ 

Desire of Ages, str. 671: „To Duch !istí srdce. Prostredníctvom Ducha sa veriaci stáva ú!astní-
kom Bo%ej prirodzenosti. Kristus dal svojho Ducha, ako Bo%iu moc na prekonanie v$etk#ch zde-
den#ch a vypestovan#ch sklonov k zlému, aby svojej cirkvi v$tepil svoj charakter.“ Boh nám dáva 
svojho Ducha na prekonanie nie jedného, ale v&etk#ch zdeden#ch a vypestovan#ch sklonov. 
Slovo v&tepi' doslovne v gré$tine znamená vrazi', ope$ati', vtla$i'... Presne to robí Duch Svät#: 
v&tepuje nám charakter Je(i&a Krista.

Ako príklad uvediem Pavlovu modlitbu v liste Efe(anom 3. kapitole, 16. ver&i a nasl.: „...(eby 
vám rá$il da' pod!a bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnie' na vnútornom 
$lovekovi...“ Táto zmena sa nedeje vonku, vo sfére ná&ho správania, ale vo vnútornom $loveku. 
Ak sa ale zmení vnútorn# $lovek, zaiste je to bada' navonok. To, $o potom vychádza navonok, 
ak to vychádza z obrátenej mysle a z premeneného srdca, je skuto$n#m, prav#m vyjadrením 
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lásky, nie pokrytectvom. Je zaujímavé, (e vä$&ina z nás sa sna(í zmeni' sa zvonku dovnútra. 
 Neviem ako vy, ale ja som zistil, (e to vôbec nefunguje. Je to iba pochabé cvi$enie, a to nehovo-
rím o sk!u$ujúcej skúsenosti. +krípanie zubami a prispôsobovanie sa litere zákona – niet v tom 
(iadnej radosti. S tak#mto prístupom dospejete len k jednému: k obielenému hrobu. Mô(ete 
oklama' sam#ch seba aj svoje okolie no Boha neoklamete! „...lebo ja neh&adím na to, na !o h&adí 
!lovek, preto%e !lovek h&adí na to, !o je pred o!ima, ale Hospodin h&adí na srdce.“ (1 Sam 16,7) Boh 
nás chce zmeni' priamo v jadre na&ej osobnosti. Za ak#m ú$elom? Efe(anom 3,17: „aby Kristus 
skrze vieru preb#val vo va$ich srdciach, aby ste zakorenení v láske, a pevne zalo%ení, dokonale vlá-
dali pochopi" so v$etk#mi svät#mi, aká je to $írka a d.%ka, h.bka a v#$ka, a pozna" lásku Kristovu, 
ktorá prevy$uje rozum, aby ste boli naplnení vo v$etku plnos" Bo%iu.“ 

Je to ú(asn# osud! Máme ú(asnú prednos', ke) prichádzame ku krí(u a prijímame krv 
a vodu. Krv, ktorá nás robí dedi$mi Krá!ovstva, a vodu, ktorá vchádza dnu a pripravuje nás 
na to dedi$stvo. 20. ver&: „A tomu, ktor# mô%e u!ini" nad v$etko, nesmierne viac ne% prosíme alebo 
rozumieme, pod&a moci ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi v Kristu Je%i$ovi po v$etky pokolenia 
veku vekov. Amen.“ Chvála Bohu za to dvojité opatrenie milosti, ktoré nám bolo poskytnuté 
za takú nekone$nú cenu. 

Chcem vás vyzva' a povzbudi', aby ste pri&li k úpätiu krí(a a prijali to dvojité opatrenie mi-
losti. Nedopusti Bo(e, aby taká nekone$ná cena vy&la nazmar. Dovo!te Kristovej láske, aby vás 
pri'ahovala: „A ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem k sebe.“ (Ján 12,32) Chcem 
vás povzbudi', aby ste pri&li so sklonen#mi hlavami a zatvoren#mi o$ami, v súkromí osobnej 
audiencie, ktorej sa te&íte so svojím Pánom a Spasite!om Je(i&om Kristom... Prí)te ku krí(u 
a proste Pána a Spasite!a, svojho nebeského Otca o to dvojité opatrenie. Je vo!ne dostupné ka(-
dému, kto príde a prijme ho, ale musíte o" osobne po(iada'. Viem, (e niektorí z vás u( (iadali 
a prijali tieto opatrenia milosti, no hoci ste tak u( predt#m urobili, ur$ite spolu so mnou uzná-
te, (e ku krí(u potrebujeme prís' ka(d# de". Ka(d# de" potrebujeme prija' to dvojité opatrenie. 
Len ke) to budeme robi', a budeme na "om vyslovene závislí, budeme schopní zosta' na tej 
priamej a úzkej ceste, a nesk;zneme ani do jednej z t#ch priekop...

Oliver

Oliver
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13. KAPITOLA

HOSPODIN, NA"A SPRAVODLIVOS%
(Jer 23,6)

„Hospodin, na$a spravodlivos".“ (Jer 23,6) Milujem toto meno. Je to jedno z mojich najob!ú-
benej&ích mien ná&ho Pána a Spasite!a Je(i&a Krista. V tejto kapitole budeme objavova' jeho 
hlbok# v#znam.

Povedali sme si, (e to dvojité opatrenie milosti, ktoré je symbolizované krvou a vodou, nám 
dáva základ, na ktorom mô(eme budova' charakter. To je ten skaln# podklad. A bu)te si istí, 
(e charakter neobstojí v skú&kach, ktoré sú pred nami, ak nestojí na pevnom skalnom podkla-
de ospravedlnenia z viery v Je(i&ovu krv. Ak#ko!vek in# základ je pohybliv#m pieskom. Síce je 
pravdou, (e sa vám mô(e podari' postavi' pomerne luxusnú, vybielenú hrobku, na pohyblivom 
piesku... Ke) sa spustí lejak a privalia sa rieky, (Mat 7,25) takto vybudovan# charakter sa zosype. 
Krv nám dáva základ, na ktorom mô(eme stava'. Voda nám potom dáva silu na budovanie 
charakteru do slávy Je(i&a Krista... 

V tejto chvíli vás musím varova' pred ve!mi nebezpe$nou pascou, do ktorej sa dá pri budo-
vaní charakteru !ahko padnú'. Ve!mi mi zále(í na tom, aby ste o nej vedeli, lebo sa obávam, (e 
mnohí z milovan#ch priate!ov z radov adventistov siedmeho d"a sa potkli a strmhlav do nej 
spadli. Neodvá(il by som sa hovori' také veci vo svojom mene, ale hovorím to v mene verdiktu 
pravého svedka o cirkvi doby konca. *o je tou pascou? 

Signs of the Times, 27. marec 1893: „Pravá skúsenos" bude ma" za následok rozvoj charakteru, 
ak# má Kristus.“ Je tu jasne povedané, (e iba pravá skúsenos' vedie k budovaniu Kristovho cha-
rakteru v nás. Zamyslite sa nad t#m. Ak teda nebudujeme charakter ak# má Kristus, $o by nám 
to malo poveda' o na&ej skúsenosti? Práve v tom spo$íva tá pasca. „Pokia& hodinu !o hodinu 
nezávisíme od Krista, nárast poznania a v#sad vyústi do sebadôvery a samospravodlivosti. Du$a 
sa musí vzda" v$etk#ch zásluh a veri" plne v zásluhy Toho, ktor# je príli$ múdry, ne% aby sa m#lil.“ 
Tou smrte!nou pascou, do ktorej padáme, ke) sa v (ivote posväcujeme a rastieme od slávy 
k sláve je SEBADÔVERA a SAMOSPRAVODLIVOS%. Tento problém pretrváva po$as cel#ch 
dejín kres'anstva.

Apo&tol Pavol sa ním tie( musel $asto zaobera'. Napríklad Gala'anom 5,4: „Odlú!ení ste 
od Krista, ktorí sa ospravedl*ujete zákonom, vypadli ste z milosti.“ Za$ali dobre – ospravedlnení 
vierou, no ako tak rástli a dospievali, u$ili sa kres'ansky (i' a správa', za$ali sa stáva' sebavedo-
m#mi a samospravodliv#mi. A my tak !ahko robíme to isté. Tento sklon !udskej prirodzenosti 
je spolo$n# pre nás v&etk#ch. Vedie nás k nechutn#m komplexom nadradenosti, ktoré nosíme 
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v srdci. Dôkaz nájdeme v slovách farizeja u Luká&a 18,11: „Farizeus si zastal a takto sa modlil 
u seba: Bo%e, 'akujem ti, %e nie som ako ostatní &udia...“

In&pirácia v Signs of the Times, 21. októbra 1897 hovorí: „,Bo%e, 'akujem ti, %e nie som ako os-
tatní &udia...‘ Táto modlitba vyjadruje modlitby mnoh#ch. Myslia si, %e preto%e navonok vykonávajú 
nábo%enské povinnosti, majú oprávnenie na Bo%ie uznanie. Tak ako ten farizej hovoria: ‚Bo%e, 'aku-
jem Ti, %e nie som ako ostatní &udia.‘ Sú v$ak egoistickí a sebavedomí...“ In#mi slovami, padli do tejto 
smrte!nej pasce. Viete, zistil som, (e $ím viac vieme o tom, $o by sme mali robi' a $o nie, a $ím viac 
sa nám darí prinajmen&om uvies' aspo" to svoje správanie do súladu s literou zákona, t#m sme 
náchylnej&í k pádu do tejto pasce. A my sme spomedzi in#ch !udí dostali tak ve!a svetla a pravdy, 
a( z toho máme $i u( vedome, alebo nevedome, tento komplex nadradenosti. Kvôli tomu v&etké-
mu, $o máme, viac ako iní, si o sebe myslíme, (e sme $o? In&pirácia )alej, hne) za uveden#m v#-
rokom, cituje zo Zjavenia 3. kapitoly, kde je to v#borne vystihnuté: „Takto, %e si vla%n#, ani studen# 
ani horúci, vyp&ujem "a zo svojich úst. Lebo hovorí$: Som bohat# a zbohatnul som a nepotrebujem 
nikoho, a nevie$, %e si ty biedny i mizern# na po&utovanie i chudobn# i slep# i nah#.“ Hovoríme tu 
o Laodicejskej cirkvi – cirkvi doby konca. Zjavne je to teda ná& problém. 

Signs of the Times, 9. máj 1892: „Ve&ké nebezpe!enstvo pre &udí, ktorí tvrdia, %e veria pravde pre 
tento !as spo!íva v tom, %e budú ma" pocit, akoby mali nárok na Bo%ie po%ehnanie, lebo obetovali to, 
!i ono a odviedli pre Pána tú, !i onú dobrú prácu.“ Na po(ehnania od Boha nás opráv"uje jedine 
pripo$ítaná spravodlivos' Je(i&a Krista. Udelená spravodlivos' nás neopráv"uje k ni$omu. Len nás 
uspôsobuje k tomu, aby sme sa dokázali radova' z toho, $o pre nás Kristus vykúpil. Prosím, nemys-
lite si, (e posväten# (ivot je nejak#m spôsobom záslu(n#, (e nás k nie$omu opráv"uje. Nie je to tak. 
Práve ná& sklon k takému zm#&!aniu spôsobuje, (e padáme do tejto pasce. Varujem vás pred t#m. 
„Ve&ké nebezpe!enstvo pre &udí, ktorí tvrdia, %e veria pravde pre tento !as spo!íva v tom, %e budú ma" 
pocit, akoby mali nárok na Bo%ie po%ehnanie, lebo obetovali to, !i ono a odviedli pre Pána tú, !i onú 
dobrú prácu. Domnievate sa, %e nako&ko ste sa rozhodli sväti" Pánovu sobotu, Boh je vám zaviazan# 
a Jeho po%ehnanie ste si zaslú%ili? Zdá sa vám azda va$a obe" dostato!nou zásluhou, aby ste si nároko-
vali na bohaté Bo%ie dary? Ak si ceníte dielo, ktoré Kristus pre vás vykonal, pochopíte, %e ani vy, ani va$a 
práca vás neopráv*ujú na nijaké zásluhy. Pochopíte, %e ste stratení a stanete sa chudobn#mi duchom. 
No je jedna vec, ktorú mô%u robi" chudobní duchom: nepretr%ite h&adie" na Je%i$a, veri" v Toho, ktorého 
poslal Otec.“ Jedine toto nám zabráni v páde do tejto pasce. Musíme neprestajne h!adie' na Je(i&a 
a by' závisl#mi v#lu$ne od Jeho spravodlivosti. Pokia! sa zah!adíme na seba a za$neme obdivova' 
pokrok, ktor# sme urobili, ocitneme sa v riadnej ka&i. Dávajte si na to pozor! 

Rimanom 3,20 a nasl.: „...preto%e zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré 
telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No, teraz je zjavená spravodlivos" Bo%ia...“ Bo(ia spravod-
livos' je nekone$ne nekone$ná spravodlivos'. „No, teraz je zjavená spravodlivos" Bo%ia bez záko-
na...“ Zjavená je v osobe Je(i&a Krista. „...osved!ovaná zákonom i prorokmi, av$ak spravodlivos" to 
Bo%ia skrze vieru Je%i$a Krista cie&om v$etk#ch a na v$etk#ch veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo 
v$etci zhre$ili a postrádajú slávy Bo%ej ospravedl*ovaní súc darmo jeho milos"ou, skrze vykúpe-
nie, vykúpenie v Kristu Je%i$ovi.“ Vidíte, v&etci sme zhre&ili a postrádame Bo(iu slávu. Preto my 
v&etci, aby sme boli ospravedlnení a splnili nekone$nú normu Bo(ieho zákona, po(adovanú 
pre ospravedlnenie, musíme ma' spravodlivos', a to lep&iu a vä$&iu ne( $oko!vek iné, $o kedy 
v sebe nájdeme. Musíme ma' Bo(iu spravodlivos', ktorú nájdeme LEN v Je(i&ovi Kristovi. Opä' 
tu vyzdvihnem túto veti$ku: „...lebo v$etci zhre$ili a postrádajú...“ Grécke sloveso prelo(ené ako 
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„postrádajú“ je v prítomnom $innom $ase. Ozna$uje to nepretr(itú, pokra$ujúcu $innos', nech 
je u( akáko!vek. V tomto prípade je to stráda'. Pavol nám doslova hovorí, (e sme v&etci zhre&ili, 
poru&ili sme zákon, a my v&etci neprestajne postrádame Bo(iu slávu. Bo(ia sláva je Jeho cha-
rakter (ST, 3. september 1902 ods. 6) a zákon je Jeho prepisom. (COL 315.1) V&etci sme vlastne 
poru&ili zákon a neprestajne hlboko zaostávame za t#m nekone$n#m &tandardom. Niet divu, 
(e musíme závisie' od spravodlivosti niekoho iného, kto nás ospravedlní. Ne$udo, (e „zo skutkov 
zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo.“ Jedine Kristus má spravodlivos', ktorá sp;"a 
tú normu. On je „ktor# súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty...“ (<id 1,3) 

Mount of Blessings, str. 49: „Bo%ská krása Kristovho charakteru, ktorého sú i tí naju$&achtilej$í 
a najláskavej$í &udia iba matn#m odrazom, bola %iv#m stvárnením charakteru Bo%ieho zákona.“ 
Kristov charakter bol (iv#m stvárnením bo(skej krásy. No aj tí naju&!achtilej&í a najláskavej&í !udia 
sú v porovnaní s ním iba matn#m odrazom. Boli by ste schopní zaradi' sa do skupiny t#chto 
&pi$kov#ch !udí? Do tejto skupiny zara)ujeme !udí ako Enoch, Daniel, Moj(i&, Ján, Eliá&... Máte 
odvahu sa k nim zaradi'? Ja teda ur$ite nie. Nu( a predstavte si, (e aj títo najzbo(nej&í !udia dáv-
nych $ias sú len matn#m odrazom bo(skej krásy charakteru Je(i&a Krista. Posväten# (ivot teda 
NIKDY neposta$í na na&e ospravedlnenie. Nech u( budete akoko!vek posvätení, stále budete po-
stráda' slávu Bo(iu. Aj sám Daniel! On je jedin#, o kom viem, okrem Je(i&a Krista, (e o "om Písmo 
nezaznamenáva (iadnu chybu $i omyl. On by bol ur$ite vhodn#m kandidátom pre túto skupinu 
naju&!achtilej&ích a najláskavej&ích !udí. No v porovnaní s Kristom je iba matn#m odrazom.

Testimonies, zv. 6, str. 60: „Kristov %ivot zjavuje nekone!ne dokonal# charakter.“
That I may Know Him, str. 44: „Jeho charakter bol absolútne dokonal#.“ Kristov dokonal# 

charakter, je jedin# charakter, ktor# splní za nás tú nekone$nú normu Bo(ieho zákona, a t#m 
nás ospravedlní. Existuje v&ak norma, za ktorej splnenie sme pred Bohom, z Jeho milosti zod-
povední, a síce v oblasti rozvoja ná&ho charakteru. *o je to za normu? 

Testimonies, zv. 2, str. 549: „On je ná$ vzor... Je dokonal#m a svät#m príkladom, ktor# máme na-
sledova". Tomuto Vzoru sa nemô%eme vyrovna"...“ Je to logick# záver, ke) si uvedomíme, (e Kristus 
zjavil nekone$ne dokonal# charakter. Hodlá niekto z vás zjavova' nekone$ne dokonal# charakter? 
Antinomistom by sa toto pá$ilo. Teraz by po mne kri$ali: „Áno bra$ek, len do toho! Toto treba 
káza'! Amen!“ Legalisti by sa tu naopak cítili ve!mi nesvoji. „Tomuto Vzoru sa nemô%eme vyrovna", 
no Boh nás nemô%e prija", ak ho nebudeme kopírova" a napodob*ova" úmerne pod&a schopností, 
ktoré nám dal.“ Za túto normu sme pred Bohom zodpovední pri na&om budovaní charakteru. 
<iada od nás, aby sme úmerne pod!a svojich schopností napodobovali ten nekone$ne dokonal# 
Vzor. Je to spravodlivé? Je. Je to prehnané? Nie. Chce, aby sme jednoducho pre lásku Kristovu (iarili 
tak jasne, ako sa len dá odrá(aním svetla Jeho charakteru. Neo$akáva od nás, (e budeme svieti' 
tak jasne, ako slnko samo. O$akáva v&ak, (e sa pre Je(i&a budeme usilova' by' mesiacmi v plnom 
splne, hoci aj mesiac v splne je iba matn#m odrazom bo(skej krásy Slnka spravodlivosti. No Boh 
od nás o$akáva, pre lásku Kristovu, (e budeme svieti' $o najjasnej&ie... pod!a dvoch vecí... Sú tu dva 
kvalifikátory, dve veci za ktoré nás Boh robí zodpovedn#mi. Máme svieti':
1.  Pod!a v&etkého svetla, $o máme
2.  Pod!a na&ich schopností ho odrá(a' 

Samozrejme, u ka(dého $loveka je to iné. Boh od nás nevy(aduje, aby sme v&etci podávali 
rovnakú normu. Zodpovedáme sa mu v&ak úmerne pod!a svetla, ktoré sme dostali, a za svoju 
schopnos' odrá(a' ho. Práve kvôli tomuto by sme sa nemali odva(ova' súdi' jeden druhého. 
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V&etci máme rôzne svetlo a rôzne schopnosti chodi' v "om a odrá(a' ho. Zaujímavé je, (e svetlo, 
rovnako ako aj na&e schopnosti majú stále rás'. Koniec koncov zdokona!ovanie charakteru, zna-
mená krá$a' úmerne svetlu, ktoré máme a jeho maximálne odrá(anie, pod!a v&etk#ch na&ich 
schopností. Len(e dne&ná dokonalos' charakteru nebude dostato$ná zajtra, lebo zajtra dosta-
neme viac svetla. Ke) to svetlo odrá(ame, na&a schopnos' odrá(ania tie( narastá. Tak potom 
rastieme od slávy k sláve a v ka(dom &tádiu mô(eme by' mesiacom v splne. V ka(dom &tádiu 
mô(eme by' dokonalí. Táto dokonalos' v&ak nie je statická, ale dynamická...

Review and Herald, 1. november 1892: „Tí, !o !akajú, %e uzrú !arovnú zmenu svojho charak-
teru bez svojho odhodlaného úsilia, budú sklamaní. So svojimi obmedzen#mi silami máme by" 
vo svojej sfére takí svätí, ako je Boh svät# vo svojej. V rozsahu na$ich schopností máme zjavova" 
pravdu a lásku, znamenitos" bo%ského charakteru, a preto musíme !erpa" z prame*a %ivej vody.“ 
Prame"om (ivej vody je Duch svät#, ktor# jedin# nás mô(e meni' od slávy k sláve. Vidíte, ako 
to v&etko do seba zapadá? 

Selected Messages, zv. 3, str. 195: „Je%i$ miluje svoje deti, aj ke' chybujú. Bdie nad nimi, a ke' 
robia to najlep$ie, !o vedia, a prosia Boha o pomoc, bu'te si istí, %e ich slu%ba bude prijatá, hoci 
nie je dokonalá.“ V&etko na&e, hoci Duchom zmocnené najlep&ie úsilie je stále nedokonalé. Preto 
sa nemô(eme spolieha' na posväten# (ivot, alebo na Duchom in&pirovanú poslu&nos', aby nás 
ospravedlnila. Aj Duchom in&pirovaná poslu&nos' najposvätenej&ieho (ivota je e&te stále nedo-
konalá. Pripú&'ate to? >al&ia veta citátu nám v&ak ukazuje rie&enie: „Je%i$ je dokonal#. Kristova 
spravodlivos" je im pripo!ítaná, a On povie: ‚Vezmite z neho to $pinavé rúcho a oble!te ho do zme-
neného rúcha.‘ Je%i$ dop.*a na$e neodvratné nedostatky.“ 

Ak porozumieme tejto fráze, pomô(e nám zosta' mimo t#ch dvoch priekop... Ako nám to 
pomô(e zosta' mimo priekopy legalizmu? Hoci robíme aj to najlep&ie, $o vieme, stále je to 
nedokonalé, lebo sú tam nedostatky. „...preto%e zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred 
ním niktoré telo...“ (Rim 3,20) Aj va&a Duchom zmocnená, posvätená poslu&nos' je e&te stále 
)aleko od ideálu, milí legalisti, preto od nej nikdy nemô(ete závisie', aby vás ospravedlnila. Ako 
nám to pomô(e zosta' mimo priekopy antinomianizmu? Nu(, Je(i& Kristus nahrádza druh tzv. 
„neodvratn#ch nedostatkov.“ Dostaneme sa k  vysvetleniu... 

Pozrime sa najprv na Kristovu dokonalos'. Patriarch and Prophets, str. 480: „Ná$ Vykupite& 
neprejavoval nijaké &udské slabosti, alebo nedokonalos"...“ V na&om Vykupite!ovi máme teda ab-
solútnu dokonalos', ktorá sp;"a ten nekone$n# &tandard. 

Review and Herald, 16. jún 1896: „Prostredníctvom tajomného plánu vykúpenia bola zaobsta-
raná milos", aby mohlo by" nedokonalé dielo &udského !inite&a prijaté v mene Je%i$a, ná$ho Zá-
stancu.“ Malo by vás to nadchnú' a( do &piku kostí, drahí priatelia. Ak ste k sebe naozaj $estní, 
tak viete, (e ani vá& najlep&í v#kon neposta$í... S !u)mi, ktorí sú u( dlho presved$ení o tom, (e 
majú to, $o zákon po(aduje, a sú spravodliví na základe vlastnej poslu&nosti, s nimi to naozaj 
len 'a(ko pohne. Nete&ia sa z tejto pravdy, lebo kladie slávu $loveka do prachu. A od prírody 
py&né srdce vôbec nete&í skuto$nos', (e si nemô(e pripísa' absolútne (iadne zásluhy za svoje 
správne postavenie pred Bohom. Nech je preto Bohu chvála za meno Je(i&a, ná&ho Zástancu. 
Aké je to meno? HOSPODIN, NA"A SPRAVODLIVOS%.

$idom 13,20: „A Boh pokoja, ktor# vyviedol toho ve&kého Pastiera oviec z m+tvych na základe 
krvi ve!nej zmluvy, ná$ho Pána Je%i$a, nech vás rá!i u!ini" dokonal#mi v ka%dom skutku dobrom, 
aby ste !inili jeho vô&u, pôsobiac vo vás to, !o je &úbe pred jeho tvárou, skrze Je%i$a Krista, ktorému 

Oliver
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sláva na veky vekov. Amen.“ Len skrze Je(i&a Krista mô(e by' niekto z nás, alebo $oko!vek, $o 
urobíme !úbe pred Bo(ou tvárou. Niet inej cesty k tomu, aby ste boli !úbi. Boh o tebe hovorí: 
„Toto je ten môj milovan# Syn, v ktorom sa mi za&úbilo,“ (Mat 3,17) len vtedy, ke) nevidí teba, ale 
Je(i&a. Chvála Bohu za to, (e sa rozhodol na nás pozera', ke) sme v Kristovi. A ak sme my v Kris-
tovi, Kristus je v nás. A my potom krá$ame v plnej miere na&ich schopností, vo v&etkom tom 
svetle, ktoré na nás svieti, lebo milujeme Je(i&a. Vidíte, ako to v&etko krásne do seba zapadá?

Tak a teraz tie neodvratné nedostatky. *o sú za$? Bu)me ve!mi opatrní, $o dávame pod 
hlavi$ku „neodvratn#ch nedostatkov.“ Ke) ste naozaj unavení, va&a hladina cukru v krvi je nízka 
a strácate nervy pri svojom partnerovi... Je to neodvratn# nedostatok? Autujem, ale nie je. Lebo 
ste sa mohli a aj mali poriadne vyspa', mali ste sa správne najes', a mali ste z Bo(ej milosti 
ovládnu' svoju náladu. Toto nie je neodvratn# nedostatok. 

Neodvratn# nedostatok spôsobujú dva základné nedostatky. Jedn#m je na&e chápanie Bo(ej 
vôle a druh#m je dokonca na&a schopnos' vykona' to, $omu rozumieme. 

Tak(e ná& prv# deficit nedostato$ného chápania. Pavol nám hovorí v 1. Korin'anom 13,12: 
„Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade...“ V na&om hriechom pozna$enom stave máme dokonca 
aj schopnos' porozumie' Bo(ej vôli pre nás, ve!mi obmedzenú. Je to nekone$ná norma spravod-
livosti, a táto hriechom po&kodená !udská myse! ju nechápe, nech si u( hocijako namáha svoju 
predstavivos'. No v poznaní Bo(ej vôle mô(eme rás' ka(d# de". U( ten ka(dodenn# rast jasne 
nazna$uje, (e nech sme dospeli hocikde, z)aleka nevieme v&etko, ale ako sa stále viac posväcu-
jeme, poznávame Bo(iu vô!u $oraz viac a viac. Boh nás nepova(uje za zodpovedn#ch za to, $o 
nevieme. Sme v&ak pred ním zodpovední za to, $o vieme. Musím to tu e&te spresni': aj za to, $o 
by sme vedeli, keby sme sa boli sna(ili porozumie'. 

Prosím vás, nezahrávajte sa v tejto veci so sebaklamom. Mô(ete by' braní na zodpovednos' len 
za ni(&í &tandard proste preto, (e si nechávate Bibliu na polici a ne$ítate ju? <e nechávate aj tie in-
&pirované knihy ducha prorockého zapada' prachom? Mô(ete sa zahráva' s Bohom a poveda' mu 
v súdny de": „Nevedel som, lebo som si nena&iel $as pre$íta' si to.“ Nie, bratia a sestry, uvedomte 
si, (e sa Bohu zodpovedáme nielen za to, $o vieme, ale aj za to, $o sme sa mohli dozvedie', keby 
sme sa boli sna(ili pochopi', aká je Bo(ia vô!a pre nás. No aj ke) sa usilovne sna(íme pochopi' 
Bo(iu vô!u, e&te stále vidíme nejasne, „v záhade,“ a práve to je ten neodvratn# nedostatok.

Dokonca aj v oblasti $inenia toho, $omu z Bo(ej vôle rozumieme, sú neodvratné nedostatky. 
Aké? Selected Messages, zv. 1, str. 344: „Bohoslu%by, modlitby, chvály a kajúcne vyznanie hriechov 
stúpajú od prav#ch veriacich ako kadidlo do nebeskej svätyne...“ Hovorí tu Duchom zmocnen#ch 
poslu&n#ch a dobr#ch $inoch, ktoré praví veriaci obetujú Bohu. „...ale t#m, %e prechádzajú cez 
skazené kanály &udstva, sú nato&ko po$kvrnené, %e ak sa neo!istia krvou, nikdy nemô%u ma" pred 
Bohom cenu.“ Fíha! Tie na&e najlep&ie, Duchom zmocnené skutky pobo(nosti a poslu&nosti, ako 
od skuto$ne veriacich, stúpajú k nebu také po&kvrnené, (e ak sa neo$istia krvou, nikdy nemô(u 
by' pred Bohom hodnotné. Toto po&kvrnenie spôsobuje práve ná& hrie&ny, padl# stav. Ako dlho 
budeme takto hrie&ne skazen#mi? K#m si toto poru&ite!né neoble$ie neporu&ite!nos', a toto 
smrte!né neoble$ie nesmrte!nos'. (1 Kor 15,53) K#m budeme ma' túto skazenú prirodzenos', 
stále budeme kanálmi, ktoré po&kvrnia aj to, $o cez nás koná Svät# Duch. 

>alej nám sestra Whiteová hovorí: „Ony (teda tie bohoslu%by a chvály) nestúpajú bezchybne 
!isté, a ak ich ná$ Príhovorca, ktor# je po Bo%ej pravici, v$etky nepredlo%í a neo!istí svojou spra-
vodlivos"ou, nie sú pre Boha prijate&né. V$etky kadidlá z pozemsk#ch svät#* musia by"  pokropené 
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o!istn#mi kvapkami Kristovej krvi. On dr%í pred Otcom kadidelnicu svojich vlastn#ch zásluh, 
v ktorej niet ani $kvrny pozemskej skazy.“ Tento v#rok tu práve hovorí nie$o ve!mi dôle(ité o !ud-
skej prirodzenosti Je(i&a Krista. Stúpali Kristove modlitby a chvály k Otcovi tak po&kvrnené, (e 
keby neboli o$istené krvou, nikdy by neboli prijate!né? *o najrozhodnej&ie NIE! Kristus nebol 
tak# ist# skazen# $inite! ako sme my. On má takú spravodlivos', ktorá pre nás sp;"a ten ne-
kone$n# &tandard. „On dr%í pred Otcom kadidelnicu svojich vlastn#ch zásluh, v ktorej niet ani 
$kvrny pozemskej skazy. On zhroma%'uje do tejto kadidelnice modlitby, chvály a vyznania svojho 
&udu, a spolu s nimi prikladá svoju vlastnú nepo$kvrnenú spravodlivos". Potom, a len potom, 
toto kadidlo naparfumované zásluhami Kristovho zmierenia prichádza pred Boha úplné a na!isto 
prijate&né. Potom sa vracajú milostivé odpovede.“ Bohu chvála za takého Príhovorcu! „Ach, kie%by 
v$etci chápali, %e v$etka poslu$nos", pokánie, chválenie a v'akyvzdanie, sa musia da" na %erav# 
ohe* Kristovej spravodlivosti. Vô*a tejto spravodlivosti stúpa ako oblak okolo z&utovnice.“ 

V&etka na&a Duchom zmocnená a láskou motivovaná poslu&nos' sa musí da' na planúci 
ohe" Kristovej spravodlivosti. Tento ohe" pre$is'uje. Preto posväten/ +ivot nikdy nevyús-
ti do poslu,nosti, ktorá by nás mohla ospravedlni-. Aj takáto poslu,nos- musí by- 
o)istená Kristovou krvou, a musí sa k nej prida- Kristova spravodlivos-, aby bola pri-
jate*ná ako 1akovná obe-. Uvedomte si, (e ustanovenie Krista ako ná&ho Príhovorcu, Jeho 
o$is'ovanie na&ej poslu&nosti svojou krvou a pridávanie svojej spravodlivosti, sa nekoná preto, 
aby sa na&a poslu&nos' v)aka tomu stala záslu(nou – tisíckrát nie. Na&a poslu&nos' sa musí 
najskôr „vypra',“ a a( potom mô(e by' vôbec prijate!ná ako )akovná obe'. Skrátka nemáme 
to, $o treba na na&e ospravedlnenie. Práve toto prikladá sekeru ku kore"u tej najrafinovanej&ej 
podoby legalizmu, ktor# zamoruje na&u milovanú cirkev. 

Aká je to tá najrafinovanej&ia forma legalizmu? Je to: „Som spravodliv# v)aka svojmu úsiliu 
dodr(iava' zákon?!“ To ur$ite nie, nepoznám (iadnych adventistov, ktorí by to u$ili, alebo by 
tomu verili. Ale tá najrafinovanej&ia a smrte!ná forma legalizmu hovorí: „Ach, nie som spra-
vodliv# na základe svojej poslu&nosti, ale na základe Svätého Ducha, ktor# poslúcha vo mne 
a skrze m"a.“ Sme vari na tomto základe spravodliv#mi v Bo(ích o$iach? Ospravedl"uje nás 
azda takáto poslu&nos'? Dokonca samotn#m Duchom zmocnená poslu&nos'? Nie! Lebo ke) 
prechádza skazen#mi !udsk#mi kanálmi, je tak po&kvrnená, (e ak ju nepre$istí krv, Boh ju nikdy 
nemô(e prija'. Samozrejme, (e to bude neposta$ujúce na na&e ospravedlnenie. Ak rozumiete 
tejto pravde, udr(í vás mimo tej smrte!nej pasce, pred ktorou sa vás tu pokú&am varova'. Po$as 
rastu vo va&om posvätenom (ivote, v(dy pamätajte na to, (e aj ke) urobíte maximum, stále to 
bude nedokonalé, stále to bude postráda' Bo(iu slávu. (Rim 3,23) 

Tu chcem, aby ste pochopili jednu ve!mi dôle(itú vec! Presne kvôli tomuto nebudeme nikdy 
posvätení a( tak, (e sa u( nebudeme musie' modli' „v Je%i$ovom mene, amen.“ Je(i& sa nemodlil 
v nie$om mene, ke) sa modlil k Otcovi. No medzi ním a nami je rozdiel. Bohu bu) chvála 
za ten rozdiel, (e existuje Niekto, kto nie je skazen#m $inite!om, koho poslu&nos' nebola po-
&kvrnená ani nedostato$ná, ale bola absolútne dokonalá, bez akejko!vek !udskej nedokonalosti. 
Bohu bu) chvála, (e existuje Niekto, kto pre nás splnil tú nekone$nú normu.

On je na,a spravodlivos-. Nikdy sa nespoliehajte a nebu)te závislí dokonca ani od toho, 
$o robíte vy a Duch Svät#, aby ste sa opä' mohli spravodliví postavi' pred Bo(iu tvár. To nie je 
to, $o vás ospravedl"uje, ale $o vás posväcuje. Musíte by' spôsobilí pre nebo, ale nikdy vás to 
k nemu neoprávni. 
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2. Moj(i&ova 28, 36-38: „A spraví$ blia$ok z !istého zlata a vyryje$ na *om ryty ako na pe!ati: Sväté 
Hospodinovi. Pripraví$ ho na $núrku z hyacintovomodrého postavu, a bude na !apici, napredku na !a-
pici bude. A bude na !ele Áronovom, a tak bude nosi" Áron neprávos" svät#ch vecí, ktoré zasvätia syno-
via Izraelovi, nech by to boli akéko&vek ich sväté dary, a bude na jeho !ele ustavi!ne, aby boli príjemné 
pred Hospodinom.“ Práve tu je tá pravda. Na Áronovom $ele má by' napísané: „Svät# Hospodinov.“ 
Áron predstavuje Ve!k"aza, a ten nápis na $ele predstavuje nekone$ne dokonal# charakter Je(i&a 
Krista. V)aka tomuto dokonalému charakteru sú na&e dary pre Boha prijate!né. 

Tak(e dokonca aj v na&ich posväten#ch obetiach je faktor hriechu, ktor#m sa treba zaobera'. 
Obe' je prijatá len vtedy, ke) sa "ou zaoberal Ve!k"az. Preto je napísané: „...a bude na jeho !ele 
ustavi!ne, aby boli príjemné pred Hospodinom.“ Tie sväté dary majú by' príjemné pred Hospodi-
nom. Stanú sa v&ak prijate!n#mi na základe svätosti ná&ho Ve!k"aza. 

Pozrime sa znova na v#rok z Review and Herald, 16. júna 1896, ale v tomto kontexte:
„Prostredníctvom tajomného plánu vykúpenia bola zaobstaraná milos", aby mohlo by" nedoko-
nalé dielo &udského !inite&a prijaté v mene Je%i$a, ná$ho Zástancu.“ Budí to vo mne neskuto$nú 
rados', lebo si uvedomujem, (e aj moja najlep&ia snaha, hoci zmocnená Duchom a motivovaná 
láskou, je nedokonalá a neuspokojivá. A keby som nevedel, (e Je(i& tam bol a o$istil ju svojou 
krvou a pridal k nej svoju spravodlivos', nemal by som (iadnu nádej, (e by ju Boh prijal ako 
obe' lásky, ako )akovnú obe'. Bratia a sestry, ke) budeme na túto pravdu neprestajne myslie', 
ur$ite nás uchráni pred priekopou legalizmu. 

No je tu aj iná pravda, rovnako dôle(itá, ktorú taktie( treba ma' ustavi$ne na mysli, aby nám 
zabránila v páde do priekopy lacnej milosti, antinomizmu... 

Review and Herald, 3. september 1901: „Boh neprijme úmyselne nedokonalú slu%bu.“ Pri-
jíma Boh va&e úsilie, ak ste neurobili maximum? Nie priatelia, On nemô(e a nikdy neprijme 
úmyselne nedokonalú slu(bu...Vidíte, ako nás to dr(í mimo tejto priekopy? „...spravodlivos" bez 
po$kvrny sa dá dosiahnu" len prostredníctvom pripo!ítanej Kristovej spravodlivosti.“ Udelená 
Kristova spravodlivos' je po&kvrnená t#m, (e prechádza skazen#m kanálom !udskej prirodze-
nosti, a t#m je nedostato$ná. Jedine v Kristovej pripo$ítanej spravodlivosti máme spravodlivos' 
bez po&kvrny. Potrebujeme v&ak oboje: pripo$ítanú aj udelenú spravodlivos'. Vrá'me sa k na&ej 
ilustrácii slnka a mesiaca. Ke) sa z Bo(ej milosti, z lásky ku Kristovi a v moci Ducha Svätého 
stávame mesiacmi v splne, $i(e ke) (ijeme pod!a v&etkého svetla, $o máme, a ke) ho odrá(ame 
pod!a svojich najlep&ích schopností, prijíma nás Boh na základe toho mdlého odrazu? Nie. On 
nás prijíma na základe toho, (e sme zatienení Slnkom spravodlivosti. Neh!adí na ná& úboh# 
odraz, hoci sme mesiacmi v splne. Zapá$ilo sa mu pozera' sa na svojho SYNA, ktor# nás pred 
Ním reprezentuje. Vidí tak nie na&u poru&enos', ale jas svojej vlastnej slávy, ako (iaru v Je(i&ovi, 
na&om Zástupcovi. 2. Korin'anom 5,21: „Lebo toho, ktor" nepoznal hriechu, u)inil za nás 
hriechom, aby sme my boli spravodlivos!ou Bo(ou v &om.“ Iba v "om máte nekone$nú, 
Bo(iu spravodlivos'. 

Desire of Ages, str. 357... Je(i& nám hovorí: „Ak ma vyznáte pred &u'mi, ja vás vyznám pred 
Bohom... Budem va$im Zástupcom v nebi. Otec nevidí vá$ chybn# charakter, vidí vás ako odiatych 
mojou dokonalos"ou.“ Tak toto by malo pohnú' va&imi srdcami. Vidíte tú h;bku? Ak nás má Je(i& 
zastupova' pred Otcom, my máme zastupova' Jeho pred !u)mi. Ak nás má Je(i& vyzna' pred 
Otcom, my by sme mali Jeho vyzna' pred !u)mi. O to tu ide. „Ka%dého tedy, kto m*a vyzná pred 
&u'mi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktor# je v nebesiach.“ (Mat 10,32) 

Oliver
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Pozrime sa do 3. kapitoly Zjavenia, 14. ver&a a nasl.: „A anjelovi zboru Laodi!anov napí$: Toto 
hovorí Amen, ten vern# a pravdiv# svedok, po!iatok stvorenia Bo%ieho: Znám tvoje skutky, %e nie si ani 
studen# ani horúci. Bárs by si bol studen# alebo horúci! Takto, %e si vla%n#, ani studen# ani horúci, 
vyp&ujem "a zo svojich úst.“ Ak ho budeme na)alej nesprávne predstavova' a nevyznáme ho pred 
!u)mi, u( nás nebude môc' zastupova' a vyznáva' pred Otcom. Takto nás vyp!uje zo svojich úst. 

V Zjavení 3,5 sa takto prihovára zboru v Sardách: „Ten, kto ví"azí, bude odiaty bielym rúchom, 
a nevytriem jeho mena z knihy %ivota a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.“ 
Zbor v Sardách Ho reprezentuje, a preto mô(e aj On reprezentova' ich. Zobudi' by nás malo 
práve to, ke) si uvedomíme, (e Ho nepredstavujeme správne a nevyznávame tak, ako by sme 
mali. Ak sa nezmeníme, musí nás vyp!u' zo svojich úst. Bude núten# presta' nás vyznáva' pred 
Otcom, a potom budeme bez nádeje. Berte to ve!mi vá(ne a prem#&!ajte o tom. Otec sa vedo-
me rozhoduje vidie' nás nie tak#ch, ak#ch v skuto$nosti sme, ale ako tak#ch, akí sme v Kristovi. 
Ako mesiace v splne, sme plne zatienení „Slnkom.“ $alm 84, 12: „Lebo Hospodin Boh je slncom 
a $títom. -úbeznos" a slávu udie&a Hospodin.“ Pripo$ítava nám svoju slávu pred Otcom a zdie!a 
svoju slávu v nás skrze Ducha. 

Review and Herald, 4. júl 1912: „V *om nájdete v$etky vzne$enosti, nevyhnutné pre absolútne 
dokonal# charakter.“ Potrebujeme absolútne dokonal# charakter, aby sme vyhoveli absolútnemu 
meradlu spravodlivosti. Nájdeme ho v "om. Kolo&anom 2,9 a nasl.: „...lebo v *om preb#va v$etka 
plnos" bo%stva telesne...“ To je dôvod pre$o má Bo(iu spravodlivos'. „...a ste v *om naplnení, ktor# 
je hlavou ka%dého knie%atstva a ka%dej vrchnosti...“ Ak sme v&ak v "om naplnení, potom bude 
v nás aj pôsobi'. *o s nami urobí? „...v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie u!inenou rukou, vo 
zvle!ení tele hriechov &udského tela, v obriezke Kristovej...“ 

Po)me si to rozobra'. V prvom rade si uvedomme, (e toto Biblia naz#va obriezkou srdca. 
Je to duchovná obriezka. Tá starodávna obriezka, ktorú be(ne vykonával Bo(í vyvolen# !ud, je 
iba jej predobrazom. My teraz musíme pre(íva' jej naplnenie, a síce obriezku srdca. A $o je to 
obriezka srdca? Je to oddelenie sa vo sfére na&ich my&lienok a pocitov od akéhoko!vek sklonu, 
uspokojova' (iadostivosti tela. To je obriezka srdca. Pozrite, ak si pestujeme hriech, hoci je to 
len vo sfére my&lienok, predstavivosti a fantázii, potom k tomu hriechu lipneme. A ak sa dr(íme 
toho hriechu, alebo si ho pestujeme, nemáme právny nárok, aby sme boli zaodetí Kristovou 
spravodlivos'ou. Je to k!ú$ov# pojem, ktor# potrebujeme pochopi'. Ak si pestujeme vedom# 
hriech a lipneme k vedomému hriechu, u( nám viac nevládne Kristus, vládne nám hriech. A ak 
nie sme pod Kristovou vládou, nie sme ani odiati Kristovou spravodlivos'ou. 

Vysvetlím vám to: Obriezku srdca vykonáva Duch Svät# a pou(íva na to skalpel, ktor# naz#-
vame me$ Ducha. T#mto me$om je Bo+ie Slovo. (<id 4,12) Moc Ducha Svätého nám umo("uje, 
aby sme sa z lásky ku Kristovi a v Jeho moci rozhodli neoddáva' sa hrie&nym tú(bam, chú'kam 
a vá&"am, $o i len vo sfére na&ich my&lienok. Toto je budovanie charakteru, lebo „my$lienky 
a pocity dohromady tvoria morálny charakter.“ (5T 310.1) Pochopte, (e práve toto je to, $o zna-
mená by' premenen# obnovením svojej mysle. (Rim 12,2) Hoci sa to deje len v my&lienkach, 
musíme sa presta' oddáva' nesprávnym tú(bam, my&lienkam a pocitom. Toto je obriezka srd-
ca. T#ch, ktorí sú naplnení v Kristovi, nájdete v procese obrezávania sa vo svojich srdciach. Je 
nevyhnutné, aby sa tento proces dokon$il, lebo ak lipneme k akémuko!vek hriechu, ten hriech 
bude znemo("ova' moc evanjelia v na&ich (ivotoch. Musím vám to poveda' otvorene. Nemô-
(ete pestova' hriech, a by' pritom v spásonosnom vz'ahu s Je(i&om Kristom. Z lásky k nemu 
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mu musíte dovoli', aby pre'al väzby k v&etk#m známym hriechom. A hovorím vám to preto, 
lebo vás mám rád... 

Selected Messages, zv. 1, str. 213: „V poru$ovaní zákona niet bezpe!ia, pokoja, ani ospravedlne-
nia. (lovek nemô%e dúfa", %e bude stá" nevinn# pred Bohom a bude s ním v mieri v'aka Kristov#m 
zásluhám, zatia& !o pokra!uje v hriechu. Musí presta" s poru$ovaním a by" vern# a oddan#.“ 

Pozrime sa do 1. Jánovej 3. kapitoly, 6. ver&a: „Nikto, kto zostáva v *om, nehre$í, a nikto, kto hre$í, 
ho nevidel ani ho nepoznal.“ Ak máme by' ospravedlnení, mali by sme neustále preb#va' v Kristovi. 
Musíme zostáva' v "om. Je nutné, aby sme to pochopili. Znamená to, ke) sa potkneme, padneme, 
nie sme v strehu a zhre&íme, (e nepreb#vame v Kristovi? Nu(, v gré$tine je toto sloveso „zhre&i'“ 
v prítomnom $innom $ase. In#mi slovami, apo&tol Ján tu hovorí, (e ka(d#, kto zostáva v Kristovi, 
u( nepokra$uje v hre&ení. Úmyselne u( )alej nepestuje (iadny hriech. To v&ak e&te neznamená, (e 
sa u( nikdy neobozretne nepotkneme a nespadneme. Ale aj preto existuje nejaké opatrenie. 

Pozrime sa o pár strán spä', do 1. Jánovej 1,8: „Ke' povieme, %e nemáme hriechu, sami seba 
zvodíme, a niet v nás pravdy. Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, aby nám od-
pustil hriechy a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ 2. kapitola, 1. ver& hovorí: „Moje die"atká, toto 
vám pí$em nato, aby ste nezhre$ili.“ Tento grécky slovesn# $as naz#vame jednoduch# slovesn# 
tvar minulého $asu. (V niektor#ch jazykoch sa to uvádza ako aoristick# $as.) Je to vlastne $as, 
ktor# sa udeje v presnom $asovom bode. Nie je to (iadne pokra$ujúce, ustavi$né hre&enie ako 
v prítomnom $innom $ase. Znamená to by' prichyten#, ke) nie sme v strehu, potkneme sa 
a spadneme, lebo nebdieme a nemodlíme sa. Bu) Bohu chvála za to, (e ak zhre&íme, ke) nie 
sme obozretní a padneme, (e je tu kto? „...vern# je a spravodliv#, aby nám odpustil hriechy 
a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ „A on je zmierením za na$e hriechy, no, nie len za na$e, ale aj 
za hriechy celého sveta.“ (1 Ján 2,2) 

Vrátim sa k 1. Jánovej 3,6. Uvedomte si, (e ak sme v Kristovi, ak v @om zostávame, prestáva-
me opakovane hre&i'. Je to jasné? „Nikto, kto zostáva v *om, nehre$í, a nikto, kto hre$í, ho nevidel 
ani ho nepoznal.“ Aj v tomto ver&i je to v prítomnom $innom $ase. Tento $as jasne ukazuje 
na pokra$ujúcu, nepretr(itú povahu prestupovania. Skuto$n# kres'an to viac nerobí. Ak si pes-
tujeme $o i len jeden vedom# hriech, potom nie sme pod vládou Je(i&a Krista a na)alej nám 
vládne hriech. „Nikto nemô%e slú%i" dvom pánom...“ (Mat 6,24) Ak sa teda rozhodujete pre vládu 
hriechu, odmietate vládu Je(i&a Krista. Nie je viac na&ím Pánom, a ak nie je na&ím Pánom, bu)-
te si vedomí, (e nemô(e by' ani na&ou spravodlivos'ou. Pre$o? To nás privádza k názvu ná&ho 
&túdia: „Hospodin, na$a spravodlivos".“

 Toto meno nájdeme u Jeremiá&a 23,6: „Za jeho dní bude spasen# Júda, a Izrael bude b#va" 
bezpe!ne. A toto bude jeho meno, ktor#m ho budú naz#va": ,„HOSPODIN, NA"A SPRAVOD-
LIVOS%.“‘ Teraz si u( uvedomujete hlbok# v#znam toho mena? Rozli&ujte medzi jeho dvoma 
$as'ami, a $o je najdôle(itej&ie, pochopte, (e sú neoddelite!né. 

Aké sú to tie dve $asti? On je Hospodin a On je na&a Spravodlivos'. Ako na&a Spravodlivos' 
nás ospravedl"uje. Ako ná& Hospodin nás posväcuje. Ak mu dovolíme, aby vládol v na&ich srd-
ciach mocou svojho Svätého Ducha, dá nám svoju moc na prekonanie hriechu. On nám obre-
záva srdcia, a aj vo sfére na&ich my&lienok získavame ví'azstvo. A práve medzi prav#m a !av#m 
uchom je to miesto, kde musíme získava' ví'azstvo nad poku&ením. Ak nám vládne Kristus, On 
nás je schopn# posväti' a da' nám ví'azstvo nad hriechom. A tí, ktorí ho poznajú ako Hospodi-
na, ho mô(u poklada' za svoju spravodlivos'.
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Teraz vám polo(ím jednu otázku. T#ka sa !udí v priekope lacnej milosti. Antinomisti si 
toti( chcú nárokova' na Krista ako na svoju spravodlivos', no nechcú sa ob'a(ova' podria-
)ovaním sa Jeho panstvu. Na)alej chcú po!avova' vláde hriechu, a stále pritom presvied$ajú 
sam#ch seba, (e sú spravodliví pred Bohom. Mô(eme to v&ak urobi'? Mô(ete Krista rozdeli'? 
Mô(ete poveda': „Hej, po$uj, mám záujem o to, aby si bol mojou spravodlivos'ou, ale neza-
'a(uj ma svojou vládou, nenú' ma, aby som ?a poslúchal!?“ Nie, to sa jednoducho nedá. Sú to 
dve veci v jednom balíku. Ak má by' Je(i& na&ou spravodlivos'ou, musí by' tie( na&ím Pánom. 
Neklamte v tom sami seba. Ve!a adventistov siedmeho d"a viazne v priekope samospravod-
livosti, ale je aj ve!a tak#ch, ktorí uviazli v priekope lacnej milosti. Majú zvrátené chápanie 
evanjelia: ktoré ich zviedlo myslie' si, (e mô(u na)alej hre&i', a pritom budú spravodliví pred 
Bohom. Musím trva' na tom, (e takto to nefunguje. Ak má by' Je(i& na&ou spravodlivos'ou, 
bude aj na&ím Pánom. 

Bible Commentary, 7. zväzok, str. 931: „Kristus mô%e do krajnosti zachráni" v$etk#ch t#ch, 
ktorí k Nemu prichádzajú vo viere. O!istí ich od ka%dého po$kvrnenia, ak mu to dovolia. Ak v$ak 
lipnú k svojim hriechom, nie je mo%né, aby boli zachránení, lebo Kristova spravodlivos" nepokr#va 
%iadny neo&utovan# hriech.“ Nezazlievajte mi prosím, (e vám vysvet!ujem takú záva(nú pravdu. 
Mám vás príli& rád na to, aby som vás nechal v temnote. Kristova spravodlivos' neprikr#va 
(iadne hriechy, ktoré sme neo!utovali a nezanechali. 

Christ‘s Object Lessons, str. 316: „Kristova spravodlivos" neprikryje ani jedin# pestovan# 
hriech.“ Pestovan# hriech je hriech, o ktorom viete, ale volíte si dr(a' sa ho a odmietate sa ho 
vzda'. 

Boh nám v&ak dáva v Júdovi 24 a 25 zas!úbenie: „A tomu, ktor# vás mô%e zachova" tak, 
!o neklesnete...“ Viete, na vláde Je(i&a Krista, ktor# v nás preb#va, posil"uje nás, zu&!ach'uje 
a vzpru(uje svojím Duchom, je pekné to, (e nám nielen(e umo("uje presta' ustavi$ne hre&i', 
ale nás mô(e dokonca ochráni' aj pred pádom a potknutím sa, aby sme neboli zasko$ení svojou 
neostra(itos'ou. „A tomu, ktor# vás mô%e zachova" tak, !o neklesnete, a postavi" bezvadn#ch pred 
tvárou svojej slávy v plesaní, jedinému múdremu Bohu, ná$mu Spasite&ovi, nech je skrze Je%i$a 
Krista, ná$ho Pána, sláva a veli!enstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred v$etk#mi veky, tak 
i teraz i na v$etky veky. Amen.“ 

Uká(em vám e&te jeden text, ktor# nás chráni, práve tak ako meno „Hospodin, na$a spravodli-
vos",“ a dr(í nás mimo oboch priekop, na priamej a úzkej ceste. Bolo by dobré, aby ste si otvorili 
ten ver& vo svojej Biblii a pod$iarkli si ho, ak e&te nie je pod$iarknut#. 

<idom 10,14: „Lebo jednou obe"ou zdokonalil nav%dy t#ch, ktorí sa posväcujú.“ Nu(, hovoríme 
tu o Je(i&ovi Kristovi, o Jeho krvi a zástupnom (ivote, ktor# vyvrcholil v jeho obetnej smrti. To je 
tá „jedna obe'.“ >alej je tam uvedené sloví$ko „nav%dy.“ *o nás $iní dokonal#mi v Bo(ích o$iach 
po celé ve$né veky, v absolútnom zmysle dokonalosti? Pripo$ítaná spravodlivos' Je(i&a Krista. 
Aké dokonalé je potom nám pripo$ítané zdokonalenie charakteru Je(i&a? Nekone$ne dokonalé. 
A hoci my budeme rás' do tej nekone$ne dokonalej dokonalosti po celú ve$nos', Boh nás pred-
sa bude po nepretr(ité veky ve$nosti pova(ova' na základe pripo$ítanej Kristovej spravodlivosti 
za nekone$ne dokonal#ch. Je to práve tá pripo$ítaná Kristova spravodlivos', ktorá nás pozdvihuje 
v mravnej hodnote u Boha! Práve ona z nás robí krá!ov a k"azov, Bo(ích synov a dcéry pred cel#m 
vesmírom, po celú ve$nos'. Je to pripo$ítaná, nekone$ná dokonalos', Bo(ia spravodlivos', ktorú 
sme prijali, ke) sme pri&li k úpätiu krí(a a prijali Ho za svojho osobného Spasite!a. 

Oliver
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In Heavenly Places, str. 39: „Toho, ktor# nepoznal hriechu, u!inil za nás hriechom, aby Jeho 
spravodlivos" mohla by" pripo!ítaná nám. Skrze dokonalos" Kristovho charakteru bola morálna 
úrove* !loveka pozdvihnutá u Boha; a skrze Kristove zásluhy bol smrte&n# !lovek pripojen# k Neko-
ne!nému.“ Rozm#&!ajte nad t#m. Malo by vás to rozochvie' a( do h;bky du&e. Tento zdokonale-
n# charakter nás bude prikr#va' naveky. Je to nekone$ne cenná a ve$ná spravodlivos'. Ako dlho 
budeme schopní rás' do tejto úrovne charakteru? 

Pozrime sa do Sons and Daughters of God, str. 327: „Vy teda bu'te dokonalí, ako vá$ Otec, 
ktor# je v nebesiach, je dokonal#. Nech je na$ou celo%ivotnou prácou, aby sme sa neustále vystierali 
!oraz bli%$ie k dokonalosti kres"anského charakteru, a usilovali sa o súlad s Bo+ou vô*ou. Úsi-
lie tu za)até bude pokra)ova- po celú ve!nos". Pokrok, ktor# sme tu dosiahli, bude ná$, ke' 
vstúpime do budúceho %ivota.“ 

Polo(ím vám tu jednu otázku: Ako dlho sa mô(ete pribli(ova' k nekone$nu, k#m tam prí-
dete? Po celú ve$nos'. No po cel# ten $as nás Boh bude pova(ova' za nekone$ne dokonal#ch, 
za tak#ch dokonal#ch, ako je Jeho vlastn# Syn. Potom budeme rás' do toho, za $o nás Boh po-
va(uje, a to po celú ve$nos'. Tieto pravdy sú vzru&ujúce. Mali by vás nadchnú' a( do &piku kostí. 

V&imnite si tú poslednú vetu: „Pokrok, ktor# sme tu dosiahli, bude ná$, ke' vstúpime do bu-
dúceho %ivota.“ Budeme ma' in# &tartovací bod, ke) po oslávení prídeme do neba? Nu(, ka(d# 
z nás bude ma' in# &tartovací bod. No o tom, z akého bodu za$nete rozhodujete VY SAMI. Jedi-
né, $o si vezmeme do neba je ná& charakter. A $ím je zrel&í, vyvinutej&í a podobnej&í Kristovmu, 
t#m budeme zv#hodnenej&í. Budeme schopní stúpa' z toho bodu po celú ve$nos' do nekone$-
nej slávy Bo(ieho charakteru. Tak(e som vám uviedol )al&í dôvod, pre$o odhodlane pokra$ova' 
k cie!u tu a teraz. 

Uve)me si príklad. Apo&tol Pavol a lotor z krí(a budú obidvaja v nebi. No &tartovací bod 
apo&tola Pavla bude ve!mi odli&n# od &tartovacieho bodu lotra. Bude lotor na krí(i v nebi? Je(i& 
mu povedal: „Amen ti hovorím dnes bude$ so mnou v raji.“ (Luk 23,43) 

Po$ka'! Aby sme boli v raji, potrebujeme nielen vstupné právo, musíme ma' aj spôsobilos'. 
Mal lotor spôsobilos'? Rozhodne mal. <il úmerne pod!a v&etkého svetla, ktoré mal, a v plnosti 
svojich schopností ho odrá(al. Nemám pravdu? A preto(e sa Jeho (ivot v tom bode skon$il, u( 
nemohol viac rás'. Uis'ujem vás v&ak, (e keby bol mohol zís' dolu z krí(a, z lásky ku Kristovi 
a v moci Ducha Svätého by bol rástol od slávy k sláve. Bol by vrátil tie veci, $o ukradol, a bol by sa 
povahovo zmenil. Ubezpe$ujem vás, (e on tú spôsobilos' mal. Bez nej sa (iadny $lovek do neba 
nedostane. „Stíhajte pokoj so v$etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.“ ($id 12,14) 

*o je to svätos'? Svätos' je plné odovzdanie sa Bohu. Znamená to by' z lásky ku Kristovi úplne 
podriaden# Jeho vláde. A to lotor bol. V skuto$nosti bol jedin#m, kto nazval Krista na krí(i „Pá-
nom.“ Ani len Jeho u$eníci mu nepovedali „Pán.“ No lotor ho tak nazval: „Rozpome* sa na m*a, 
Pane, ke' príde$ vo svojom krá&ovstve!“ (Luk 23,42) Uznal Krista za svojho Pána, a preto je Je(i& jeho 
spravodlivos'ou. A preto má ten lotor oboje: spôsobilos' aj vstupné právo do neba. Ke) sa v&ak 
dostane do neba, bude ma' ve!mi nevyzret# charakter. A po celú ve$nos' bude v#razne zaostáva' 
za apo&tolom Pavlom. Niet v&ak poch#b, (e obidvaja tam budú &'astn#mi obyvate!mi. 

Vrá'me sa spä' k textu <idom 10,14. Rozoberme si ten hlavn# k!ú$ov# bod. Kto je nav(dy 
zdokonalen# jednou obe'ou? Tí, ktorí sa posväcujú. Posvätenie a ospravedlnenie sú, ako sme si 
u( povedali, absolútne neoddelite!né. Naveky jednou obe'ou teda nie je zdokonalen# len tak 
hocikto! Ale tí ktorí sa posväcujú a sú v nepretr(itom procese toho posväcovania sa.
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Práve preto my ako !ud neveríme, (e raz spasen#, rovná sa nav(dy spasen#. To nie je biblické 
u$enie. Ke) prichádzame ku krí(u, a tam vierou prijímame Krista ako svojho Pána a Spasite!a, 
podria)ujeme mu bezv#hradne svoju vô!u. Vtedy sa stáva na&ou spravodlivos'ou. A zostane 
na&ou spravodlivos'ou, pokia! budeme zotrváva' pod Jeho panstvom. Máme v&ak mo(nos' 
kedyko!vek Jeho vedenie slobodne odmietnu'. Je tragédiou, (e stra&ne ve!a !udí to aj robí. Viete, 
za(ijú tú prvú lásku a chcú sa Kristovi pá$i'. Za$nú napredova', a potom objavia nejak# hriech, 
$o si predt#m dlho pestovali a Kristus chce, aby ho zanechali. Ako sa rozhodnú? Pri!nú k nemu 
a potom povedia: „Pane, nenú' ma, aby som sa ho vzdal. Prosím.... Tento jeden si chcem podr-
(a'.“ T#m pádom sa v&ak rozhodli, (e nechajú ten hriech nad nimi vládnu'. T#mto rozhodnutím 
zosadili z trónu Je(i&a Krista. „Nikto nemô%e slú%i" dvom pánom, lebo bu' jedného bude nenávi-
die" a druhého milova", bu' jedného sa bude prid+%a" a druh#m poh+da" – nemô%ete slú%i" Bohu 
i mamonu.“ (Mat 6,24) Sami sa tak vzdávame spravodlivosti Je(i&a Krista. On prichádza ako 
prv# a odchádza ako posledn#. Je trpezliv# a zhovievav#. No ak rozhodne trváme na svojom 
lipnutí k hriechu, strácame svoj spásonosn# vz'ah s Ním. V ktoromko!vek bode na&ej (ivot-
nej púte mô(eme poveda': „Nie, tohto sa nevzdám, nechcem sa toho vzda'.“ V ktoromko!vek 
okamihu mô(eme prís' o Kristovu spravodlivos' t#m, (e odmietneme Jeho vládu. Mô(eme sa 
rozhodnú', (e sa u( nebudeme posväcova', a ak odmietneme by' v tomto procese posväcovania 
sa, vzdávame sa mo(nosti by' nav(dy skrze jednu obe' zdokonalení. 

Chcem vás z celého srdca povzbudi', aby ste sa z lásky ku Kristovi rozhodli zosta' pod Jeho 
vládou, a t#m krá$a' po ceste posväcovania. Uis'ujem vás, (e ak to budete robi', budete zdrav&í, 
&'astnej&í, pohodovej&í a radostnej&í, ne( ste kedy $o i len snívali. Je(i& nás miluje a nechce nás 
po$íta' iba za spravodliv#ch. Rozhodol sa urobi' nás aj svät#mi. Spome"te si – &'astie sa nachá-
dza v svätosti. Mali by sme by' ve!mi v)a$ní Pánovi, ktor# nás tak miluje, (e nás oslobodí nielen 
z odsúdenia hriechu, ale aj spod Jeho vlády. 

V)aka plánu spasenia mô(eme by' oslobodení nielen od trestu za hriech, ale aj z moci hrie-
chu. Toto zabezpe$uje to dvojité opatrenie milosti – krv a voda. Krv nás oslobodzuje od odsúde-
nia a trestu; voda spod vlády a moci hriechu. A uis'ujem vás, priatelia, (e ak lipneme k hriechu, 
nebudeme trpie' len tu a teraz, ale budeme musie' stra&ne trpie' v de" odplaty a posledného 
súdu. Prosím, neurobte takéto rozhodnutie.

Pre$o máme vlastne tak# sklon lipnú' k hriechu? Kvôli jeho rozko&iam. Biblia hovorí o do-
$asnom pô(itku z hriechu. (<id 11,25) Problém s pô(itkom z  hriechu spo$íva v tom, (e je nielen 
ve!mi krátky, ale aj stra&ne oslabujúci a otupujúci. Síce si u(ijete pô(itok a vzru&enie, no neskôr 
budete v)aka nemu na tom hor&ie. Hovorím vám to na rovinu, priatelia. Prosím vás, nepes-
tujte si (iadny hriech. Uvedomte si, (e: „Radosti do s#tosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého 
bla%enstva v tvojej pravici na ve!nos".“ (< 16,11) Ve$né pô(itky po pravici Bo(ieho trónu sú neko-
ne$ne príjemnej&ie a kraj&ie, ne( do$asná rozko& hriechu. Nepredávajte va,e prvorodenstvo 
za misu ,o,ovice! ($id 12,16) Dovo!te Jemu vojs' do vá&ho srdca, v moci Ducha Svätého, aby 
ho obrezal a pre'al v&etky tie väzby k hriechu. >alej sa pozrieme, ako máme spolupracova' so 
Svät#m Duchom pri obriezke srdca. 

Oliver
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14. KAPITOLA

TAK I JA POSIELAM VÁS
(Ján 20,21)

„Vtedy im zase povedal Je%i$: Pokoj vám! Ako m*a poslal Otec, tak i ja posielam vás.“ (Ján 20,21) 
Uva(ujte o hlbokom v#zname tohto poverenia. Je(i& nás poveruje úlohou urobi' pre"ho to, $o 
On urobil pre Otca. U( sme si povedali na$o poslal Otec Syna. Poslal ho s dvojit#m poslaním:
1.  mal $loveku zjavi' Bo(iu slávu 
2.  mal v $loveku obnovi' Bo(iu slávu 

Uvedomte si, (e Kristus nás poveril presne t#mto ist#m poslaním. „Ako m*a poslal Otec, tak 
i ja posielam vás.“ Je(i& sa práve chystá vráti' k Otcovi. Plne si uvedomuje, (e na Zemi sa musí 
na)alej pravdivo predstavova' Jeho charakter. Koniec koncov, satan neprestane klama' !udstvo 
a skres!ova' Bo(í charakter. Preto tu musí by' niekto, kto uvedie veci na pravú mieru. Niekto 
musí zjavova' pravdu o Bo(om charaktere. Majú to by' Jeho u$eníci, tí, ktorí sa podriadili Jeho 
vláde a Jeho v#cviku. Presne to znamená by' Jeho u$eníkom – podria)ova' sa disciplíne a vláde 
Je(i&a Krista. Tak# má by' Jeho !ud. 

Steps to Christ, str. 115: „Bo%ie deti sú povolané by" predstavite&mi Krista, zjavova" Pánovu 
dobrotu a Jeho milosrdenstvo. Tak ako nám Je%i$ zjavil skuto!n# Otcov charakter, aj my máme 
Krista zjavova" svetu, ktor# nepozná Jeho ne%nú a súcitnú lásku. ‚Ako m*a poslal Otec do sveta,‘ 
hovorí Je%i$, ‚tak i ja posielam vás do sveta.‘“ Medzi Kristovou úlohou pre !udstvo, ktorú dostal 
od Otca, a na&ou úlohou, ktorú nám dal Je(i& je jasná a priamo$iara paralela. 

Uvedomujete si tú ve!mi vá(nu zodpovednos', ktorú na seba berie ten, $o o sebe tvrdí, (e 
je „kres'an?“ My máme by' Kristovi vyslanci. O$akáva, (e ho budeme reprezentova' v tomto 
svete. Uvedomujete si tie(, (e svet má právo robi' si závery, ak# je Je(i& Kristus na základe po$í-
nania kres'anov? Máme by' t#mi (iv#mi epi&tolami, ktoré pozná a $íta ka(d#. Posolstvo, ktoré 
priná&ame je zjavenie toho, ak# je Je(i& Kristus. Je to ve!kolepá zodpovednos', bratia a sestry. 
Naliehavo vás prosím: neberte Kristovo meno nadarmo! Nemyslím tu na pou(ívanie vulgárnej 
re$i. Hovorím o ove!a rafinovanej&ej forme brania Jeho mena nadarmo. Hovorím o tvrdení 
„som kres'an,“ k#m moja povaha je nekres'anská. 

Jedno z najstra&nej&ích a najvá(nej&ích obvinení v Písme vyslovuje Boh proti svojmu vyvo-
lenému národu. Hovorí o nich: „Lebo pre vás sa rúhajú menu Bo%iemu medzi pohanmi...“ (Rim 
2,24) V&ade boli známi ako Bohom vyvolen# národ, len(e ho nereprezentovali správne a neho-
vorili pravdu o Jeho charaktere. V)aka t#mto m=tvym epi&tolám Boh dostal ve!mi zlú reklamu. 
Kie(by nad nik#m z nás nebolo povznesené také obvinenie. 
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Osobne trvám na tom, (e zodpovednos', ktorá spo$íva na nás adventistoch siedmeho d"a 
je obzvlá&' ve!ká, lebo my sa pova(ujeme nielen za kres'anov, ale tie( za Bo(ie ostatky s ve!mi 
osobitn#m a svät#m poslaním ktoré máme splni' v t#chto závere$n#ch hodinách histórie zeme. 
Nerobí nás to lep&ími ako sú iní, ale robí nás to zodpovednej&ími ne( kohoko!vek iného. A je to 
ve!mi vá(na zodpovednos'. Dostali sme osobitné posolstvo troch anjelov, aby sme ho hlásali 
ka(dému národu, kme"u, jazyku a !udu. Hne) na za$iatku tohto posolstva je písané: „A videl 
som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktor# mal ve!né evanjelium...“ (Zjav 14,6) Neza-
budnite na tento kontext, prosím. Nie je mo(né, aby sme správne hlásali trojanjelské posolstvo, 
pokia! nemáme ve$né evanjelium. „...mal ve!né evanjelium, aby ho zvestoval t#m, ktorí b#vajú 
na zemi, a ka%dému národu i pokoleniu i jazyku i &udu a hovoril ve&k#m hlasom: ,Bojte sa Boha, 
a dajte mu slávu...‘“ 

*o znamená vzda' Bohu slávu? Zjavova' Jeho charakter v tom na&om. Ako mô(eme úspe&ne 
splni' svoje poslanie a ohlasova' toto posolstvo, ak sami nezjavujeme Bo(í charakter? *ím by 
sme vzdávali Bohu slávu? Preto trvám na tom, (e e&te vä$&ia zodpovednos' spo$íva na pleciach 
adventistov. 

Review and Herald, 30. apríl 1889: „Kristus pri$iel predstavi" Otca &u'om. Zjavil svetu Bo%iu 
povahu. Satan predstavil Otca falo$ne. Vykreslil ho ako bytos" plnú pomstychtivosti, bez zhovie-
vavosti, bez milosti, bez trpezlivosti a bez lásky. Odial ho svojimi vlastn#mi vlastnos"ami, len%e 
Kristus pri$iel a vzal na seba &udskú podobu, aby mohol zjavi" &udstvu prav# charakter Otca; a my 
máme predstavova" Krista svetu tak, ako Kristus predstavoval Otca.“ 

Ako mô(eme teraz my splni' toto poslanie? Ako mô(eme urobi' pre Krista to, $o On urobil 
pre Otca? Ako si nás mô(e pou(i', aby sme zjavovali Jeho slávu !u)om a spolupracovali s Ním, 
aby sa táto sláva obnovila v $loveku? Jedine tak, (e de" $o de" prídeme k úpätiu krí(a a vierou 
prijmeme to dvojité opatrenie milosti, symbolizované krvou a vodou. A v bezprostrednom kon-
texte tohto poslania máme obidve tieto opatrenia. V&imnite si ich poradie. Pozrime sa na &ir&í 
kontext poslania. 

Ján 20,19: „A ke' bol ve!er toho d*a, prvého d*a t#%d*a, a dvere, kde boli u!eníci zhroma%dení, 
boli zamknuté zo strachu pred ,idmi, pri$iel Je%i$ a zastal si do prostredku a povedal im: ,Pokoj 
vám!‘ A ke' to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa u!eníci, ke' videli 
Pána. Vtedy im zase povedal Je%i$: ,Pokoj vám!‘“ Je(i& im tu dva razy hovorí: „Pokoj vám!“ T#m ich 
vlastne uis'uje, (e na základe krvi sú ospravedlnení, a preto majú pokoj s Bohom. Rimanom 
5,1 nám to jasne hovorí: „Ospravedlnení súc teda z viery máme pokoj blí%i" sa k Bohu skrze svojho 
Pána Je%i$a Krista...“ Pokoj s Bohom máme jedine na základe toho, (e sme ospravedlnení z viery 
v Kristovu krv. 

Verím, (e práve preto, ke) Je(i& povedal „Pokoj vám,“ ukázal na svoje ruky a bok. Z nich mu 
vytekala krv. 

Je to naozaj tak, ako vraví: „Tento pokoj sa zakladá na mojej preliatej krvi, a preto na základe 
toho, $o som Ja urobil, a vy ste to prijali vierou, máte pokoj s Bohom.“ Bratia a sestry, na tomto 
základe musíme budova' chrám charakteru. To je jediná správna motivácia k tejto $innosti. Je 
dôle(ité si v&imnú', (e predt#m ako nám hovorí : „ako m*a poslal Otec, tak i ja posielam vás,“ 
teda skôr ako Kristus poveril svojich u$eníkov, aby pre"ho nie$o urobili, ich najprv dvakrát 
ubezpe$il, (e pokoj s Bohom u( majú na základe toho, $o pre nich On sám urobil. Chce toti(, 
aby sme boli správne motivovaní urobi' pre"ho to, $o On urobil pre Otca. Preto to nepovedal 
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takto: „Ako m"a poslal Otec, tak ja posielam vás, a ke) pre m"a odvediete takú dobrú prácu 
ako ja pre"ho, potom budete ma' pokoj s Bohom.“ Keby to bol povedal takto, museli by sme 
si v&etci vyhrnú' rukávy a ís' pracova' v snahe zaslú(i' si svoje prijatie a svoj pokoj s Bohom 
na základe na&ej v#konnosti. A Je(i& ve!mi dobre vie, (e !udská povaha je k tomuto smeru ve!mi 
náchylná. 

Za cie!om ochráni' nás pred t#mto !udsk#m sklonom, skôr ako nás po(iadal, aby sme nie$o 
pre"ho urobili, dvakrát nás uistil, (e u( sme prijatí a (e máme pokoj s Bohom na základe toho, 
$o On urobil pre nás. Teraz budeme, priatelia, pre"ho pracova' nie preto, aby sme si zaslú(ili 
prijatie, ale preto, (e u( prijatí sme. A práve to je tá najsilnej&ia motivácia, akú mô(e !udské 
srdce pozna'. 

Moderná psychológia a psychiatria uznáva, (e tou najvä$&ou potrebou !udského srdca nie 
je ni$ iné, ako prijatie. To potrebuje srdce zo v&etkého najviac. Najsilnej&ie nás motivuje to, $o 
nap;"a na&e najvä$&ie potreby. Potreba prijatia je taká silná, (e ka(d# z nás kvôli nej vyvíja ve!ké 
úsilie.

Ka(dého $loveka teda mô(eme zadeli' do jednej z dvoch skupín: 
– máme skupinu t#ch, ktorí sa namáhajú, aby si zaslú(ili prijatie
– máme skupinu t#ch, ktorí sa sna(ia, lebo sú za prijatie v)a$ní a cenia si, (e u( prijatí sú...

Ka(d# spadá do jednej z t#chto dvoch kategórií – bu) medzi t#ch, ktorí robia skutky, aby 
získali prijatie, alebo medzi t#ch, ktorí robia skutky, lebo prijatí u( boli. Od kres'ana sa o$akáva 
vytrvalé úsilie, ke) má plni' svoje poslanie a urobi' pre Krista to, $o On urobil pre Otca. No 
v(dy, ke) za$nete hovori' o úsilí v kres'anskom prostredí, ostatní sa za$nú krúti', nepokojne 
hm#ri' a hne) vás obvinia, (e zabiehate do spravodlivosti zo skutkov. 

Je v&ak !udské úsilie bezpodmiene$ne skutkárske? Ur$ite nie. *o robí z !udského úsilia zá-
konníctvo? Motivácia, ktorá nás k tomu viedla ur$í, $i to je spravodlivos' zo skutkov, alebo nie. 
Práve tá spôsobuje zásadn# rozdiel. Ak vyvíjame úsilie, aby sme získali prijatie, je to legalizmus. 
Ak sa v&ak sna(ím preto, lebo Je(i&a ve!mi milujem a cením si Ho za ten bezplatn# dar prijatia, 
ktor# nám dal za tak nekone$nú cenu, a chcem robi' v&etko najlep&ie, ako len mô(em, aby som 
mu ukázal, ako ve!mi Ho milujem a cením si to v&etko, to legalizmus nie je. Je to viera, pôsobia-
ca skrze lásku, ktorá o$is'uje du&u. (Gal 5,6; 1 Pet 1,22)

A musím vám poveda', milí priatelia, (e nikto nepracuje tvrd,ie ako ten, koho motivu-
je láska. Tak# $lovek to nepokladá za prácu, ani za povinnos'. Je to pre"ho ozajstné pote&enie. 
Vyh#bajte sa teda tej bezmy&lienkovitej reakcii, ke) za$neme hovori' o !udskom úsilí v kres-
'anskej skúsenosti. Nie je to bezpodmiene$ne spravodlivos' zo skutkov – legalizmus. Motivácia 
o tom rozhoduje. 

Ke) po$ujeme a prijmeme to dvakrát opakované uistenie o pokoji, pochopíme, (e sme 
ospravedlní z viery v Je(i&ovu krv, a teda plne prijatí v Milovanom, a ke) za$neme chápa', 
akú cenu zaplatil Boh Otec a Boh Syn, aby sme mohli by' prijatí, na&e srdcia zareagujú láskou 
a v)a$nos'ou. Teda aspo" by mali. To nás motivuje, aby sme robili v&etko najlep&ie ako len 
vieme, aby sme mu ukázali, ako ve!mi Ho milujeme. Kristus nám jasne hovorí: „Ako m*a poslal 
Otec, tak i ja posielam vás.“ (Ján 20,21) „Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania...“ (Ján 14,15) 
„A t#mto mi dovolíte, aby som vo vás obnovil svoju povahu – Duchom zmocnenou a láskou 
motivovanou poslu&nos'ou. Lebo môj zákon je prepisom môjho charakteru.“ (GC 434.1) „Zá-
kon Hospodinov je dokonal#, ob!erstvujúci du$u.“ ($alm 19,8) Ke) Ho milujeme, zachovávame 



126

B,-./0123 450607836, 14. 70928.:0

Jeho Ducha, ktor#m je zvrchovaná láska k Bohu a nesebecká láska k ostatn#m. Zvrchovaná láska 
k Bohu nám umo("uje dodr(iava' prvé &tyri prikázania a nesebecká láska k ostatn#m, posled-
n#ch &es'. „...plnos"ou zákona je láska.“ (Rim 13,10) Ak z v)a$nosti milujeme Krista za v&etko, $o 
urobil, aby nás zachránil, o poslu&nosti u( ani nerozm#&!ame ako o povinnosti, ale ako o pred-
nosti a pote&ení. Meníme sa zvnútra navonok... Meníme sa od slávy k sláve. Len ke) správne 
pochopíme, to dva razy opakované uistenie o pokoji, mô(eme by' správne a silne motivovaní, 
aby sme pre Krista urobili to, $o On urobil pre Otca. 

Nu(, ke) nám polo(il tento pevn# základ, a ke) nás nále(ite motivoval, poveruje nás: „Ako 
m*a poslal Otec, tak i ja posielam vás.“ (Ján 20,21) A okam(ite po tomto poverení prichádza rad 
na vodu. 

*o Kristus urobí? Ján 20,21: „Vtedy im zase povedal Je%i$: ,Pokoj vám!‘ Ako m*a poslal Otec, tak 
i ja posielam vás. A ke' to povedal, d#chnul na nich a povedal im: ,Prijmite Svätého Ducha!‘“ Voda 
symbolizuje Svätého Ducha. Teda priamo v texte tohto poverenia sme na&li krv a vodu. V)aka 
krvi máme pokoj s Bohom. V)aka vode sme vyzbrojení Bo(ou mocou. A s pokojom a silou, 
mô(eme urobi' pre Krista to, $o On urobil pre Otca. Ako pôsobí Duch Svät#, ktorého na nás 
d#chol? 

Kolo&anom 1,19-20: „Lebo sa za&úbilo Otcovi, aby v *om preb#vala v$etka plnos", a aby skr-
ze neho zmieril v$etko cie&om neho urobiac pokoj skrze krv jeho krí%a, skrze neho, bu' to, !o je 
na zemi, bu' to, !o je v nebesiach...“ V tomto je ná& pokoj, ktor# prebúdza motiváciu lásky. 

2. Korin'anom 5,14-15: „Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: %e ak jeden zomrel 
za v$etk#ch, teda v$etci zomreli, a za v$etk#ch zomrel preto, aby tí, ktorí %ijú, ne%ili u% viacej sebe, ale 
tomu, ktor# zomrel za nich i vstal z m+tvych.“ Pokoj je základom. Silou je Duch Svät#. 

A $o robí Duch Svät#? 2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa 
v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 
Len Duch Svät# nás mô(e zmeni'. Sami sa zmeni' nemô(eme. Preto, aby sme mohli splni' po-
verenie, nám Kristus musel da' nadprirodzenú silu. Musel nás naplni'. Musel do nás vd#chnu' 
svojho Ducha, aby sme mali dos' sily urobi' pre"ho to, $o On urobil pre Otca. 

Kristus o Duchu povedal v Jánovi 16,13-14: „Ale ke' príde on, ten Duch pravdy, uvedie vás 
do ka%dej pravdy; lebo nebude hovori" sám od seba, ale bude hovori" v$etko, !oko&vek po!uje, aj 
budúce veci vám bude zvestova". Ten ma oslávi, preto%e z môjho vezme a bude zvestova" vám.“ Je 
ve!mi zaujímavé, $o hovorí Je(i&: „Ten ma oslávi...“ 

V&imnite si: Otec posiela Syna, aby oslávil Jeho. Je(i& posiela Ducha Svätého, aby oslávil seba. 
Vynára sa tu v&ak otázka: Oslavuje Duch Svät# Je(i&a presne tak isto, ako Je(i& oslávil Otca? Nie. 
Je(i& oslávil Otca vo svojej vidite!nej osobe. Mohol poveda': „Kto m*a videl, videl Otca...“ (Ján 
14,9) Bol predsa odbleskom slávy svojho Otca. (<id 1,3) Je Duch Svät# tu na planéte Zem vidi-
te!nou osobou? Nie. Duch Svät# teda zjavne oslavuje Krista in#m spôsobom, ne( ak#m Kristus 
oslávil Otca. 

Ako teda oslavuje Duch Svät# Krista? Obnovením charakteru podobného Kristovi v nás – 
v Jeho !ude. Takto oslavuje Krista Duch Svät#. 

Desire of Ages, str. 671: „O Duchu Je%i$ povedal: ,Ten ma oslávi...‘ Spasite& pri$iel, aby oslávil Otca 
zjavením Jeho lásky; tak%e Duch mal oslávi" Krista zjavením Kristovej milosti svetu. Samotn# obraz 
Bo%í sa má zreprodukova" v &u'och. (es" Boha a !es" Krista je zahrnutá v dokonalosti charakteru 
Jeho *udu.“ Uvedomte si, $o je tu v stávke. V prvom rade, ako Duch Svät# oslavuje Krista? Samu-
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$i$k# obraz Bo(í sa má zreprodukova' v Jeho !ude, $i(e v nás. Svät# Duch oslavuje Krista t#m, (e 
nás mení od slávy k sláve, do podoby Kristovho charakteru. Premie"a nás, obnovuje na&u myse! 
a umo("uje, aby sme svojimi slovami a skutkami, ba dokonca aj svojím vzh!adom, a( po hranice 
na&ich hriechom po&koden#ch schopností zjavovali slávu – teda charakter Je(i&a Krista. 

Musím tu v&ak pripomenú', (e aj ke) robíme to najlep&ie, $o vieme, dokonca aj pod vply-
vom Ducha Svätého, je to stále )aleko od ideálu Bo(ej slávy. Sme stále nedostato$ní. (Rim 3,23) 
Nemalo by nás to v&ak znechuti'. 

Testimonies, zv. 2, str. 618: „Kristus vy%aroval mocn# vplyv, lebo bol Synom Bo%ím. My sme 
tak hlboko pod ním a tak ve&mi nedostato!ní, %e aj ke' urobíme to najlep$ie !o vieme, na$e úsilie 
bude biedne. Nemô%eme nadobudnú" a ma" tak# vplyv, ak# mal On, no pre!o by sme sa nemali 
vzdeláva", aby sme sa tomuto Vzoru priblí%ili do maximálne mo%nej miery a tak mali !o najvä!$í 
vplyv na &udí?“ Aj tí najzbo(nej&í z Bo(ieho !udu sú stále iba chab#m odrazom. Ako som u( raz 
uviedol: „Bo%ská krása Kristovho charakteru, ktorého sú i tí naju$&achtilej$í a najláskavej$í &udia 
iba matn#m odrazom, bola %iv#m stvárnením charakteru Bo%ieho zákona.“ (MB 49.2) 

Je(i& je odbleskom slávy svojho Otca. (<id 1,3) Zjavil nekone$ne dokonal# charakter. Je Sln-
kom spravodlivosti a my sme v najlep&om prípade iba mesiac v splne, ak sme dokonalí vo svojej 
sfére, ako je On dokonal# vo svojej, (iariaci a( po hranice na&ich hriechom po&koden#ch schop-
ností. No aj mesiac v splne je iba nepatrn#m odleskom bo(skej krásy Kristovho charakteru. Boh 
nám pomáhaj, aby sme sa pre lásku Kristovu sna(ili by' mesiacmi v splne, teda by' pre neho 
v&etk#m, $ím len mô(eme. 

Vrá'me sa k citátu z Desire of Ages. Posledná veta je ve!mi dôle(itá: „'es- Boha a )es- 
Krista je zahrnutá v dokonalosti charakteru Jeho *udu.“ Ka(dého, kto miluje Krista by to malo 
silne motivova'. Ak naozaj milujeme Krista, chceme mu vzdáva' $es'. A ako si Ho mô(eme uc-
ti'? T#m, (e Ho budeme správne prezentova'. Budeme odrá(a' Jeho charakter. *es' Boha a $es' 
Krista je v stávke v zdokona!ovaní charakteru jeho !udu. V stávke je v&etko... 

Dovo!te mi vyrozpráva' vám jeden príbeh. Môj star# otec bol kazate!om cirkvi adventis-
tov. Po$as celej svojej slu(by viedol na univerzite &túdium Biblie. Bol naozaj dobr#m u$ite!om 
Písma. E&te aj dnes ma !udia $asto zastavia a so slzami v o$iach o "om rozprávajú. Bol známy 
svojimi príbehmi, ktor#mi ilustroval duchovné pravdy. 

Jedného d"a mi porozprával tento: Je(i& ukon$il svoju misiu na planéte Zem, kde mal !u)om 
zjavi' Bo(iu slávu a obnovi' ju v nich. Obidve fázy dokon$il ví'azn#m v#krikom: „Dokonané je!“ 
(Ján 19,30) Ke) plne a bezchybne splnil svoje poslanie, vracal sa spä' do neba. Cel# bezhrie&ny 
vesmír jasal. 

Ako sa tak pribli(oval, po$ul volanie: „Kto je to ten Krá& slávy?“ ($alm 24,8.10) „A kto%e je to ten 
Krá& slávy?“A odpove) prichádzala. Otázka sa opakuje. No neopakuje sa preto, (e by azda prv#krát 
nepo$uli $i nerozumeli, ale preto, (e chcú po$u' zvelebovanie svojho Pána, ktorého z celého srdca 
milujú. Brány sa dokorán otvárajú a On vchádza dnu. Celé anjelské zástupy sa ponáh!ajú pokloni' 
sa mu a vzda' mu úctu. On v&ak zdvihne svoje ruky. Odmieta prija' ich pocty, pok#m nepo$uje 
uistenie od Otca, (e Jeho obe' za nás bola dostato$ná pre na&u záchranu. Ke) pri&iel k Otcovi, 
sám Otec ho ubezpe$il, (e urobil v&etko potrebné, aby umo(nil ka(dému, kto príde k úpätiu krí(a 
a prijme vierou to dvojité opatrenie milosti, aby tam bol ve$ne s Ním a videl Ho takého, ak# je. 
Aby ka(d# mohol h!adie' na Jeho slávu a odrá(a' ju po celé nekone$né veky. A( ke) dostal toto 
uistenie, vy&iel von a prijal poklony a pocty anjelsk#ch zástupov... nie skôr. 
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Potom mu kládli otázky oh!adom Jeho poslania. Anjeli radi po$úvajú príbehy o tom, ako 
dokonale, presved$ivo a nezvratne vyvrátil Kristus v&etky diablove l(i o Bo(om charaktere a ako 
dokonale zjavil pravdu. V srdciach v&etk#ch anjelsk#ch zástupov zavládla rados', ke) si uvedo-
mili, ako nádherne Kristus zjavil Bo(í charakter padlému pokoleniu. 

Po nejakom $ase sa tam vytvorila skupinka anjelov, ktorí medzi sebou zjavne o $omsi disku-
tovali. Jeden z nich zodvihol ruku. Pán mu dal slovo a on prehovoril: „Pane, sme ve!mi v)a$ní 
za spôsob, ak#m si dokonale naplnil svoje poslanie a zjavil si Otcov charakter. Sme ve!mi v)a$-
ní za spôsob, ak#m si vyvrátil a preukázal nesprávnos' diablov#ch obvinení oh!adne Bo(ieho 
charakteru. No máme obavy a práve sme prem#&!ali nad t#m, kto v tom bude na planéte Zem 
pokra$ova', ke) si teraz tu? Pozri, my vieme, (e sa satan nezmenil. Na)alej bude klama' oh!ad-
ne toho, ak# je Tvoj a Otcov charakter. Neustále sa ?a sna(í nesprávne vykresli' a odcudzi' !udí 
od Teba t#m, (e ich presvied$a, (e Ty nie si Bohom lásky. Tak si plne uvedomujeme, (e na planéte 
Zem existuje skuto$ná potreba, aby niekto na)alej zjavoval pravdu o Tvojom charaktere. Povedz 
nám, prosím, kto to teraz bude robi' Pane?“ Je(i& im odpovie: „Nemusíte sa znepokojova', za-
nechal som tam nieko!ko vybrat#ch mu(ov a (ien. Je tam Peter, Jakub a Ján, potom Tomá& a...“ 
No anjeli povedali: „Vie& Pane, práve toho sme sa obávali. My t#ch !udí poznáme. Pane, pozná& 
Petra... Nebolo to ani tak dávno, $o zaprel, (e ?a vôbec pozná. A Jakub a Ján, tí synovia hromu, 
chceli prinies' ohe" z neba a vypáli' celé mesto, lebo s nimi nezaobchádzali nále(ite. A Tomá&, 
vie& predsa, ako dlho mu trvalo, k#m nie$omu uveril. Ur$ite s tak#mito !u)mi nepo$íta&. *o 
ak ?a zradia? Chcem t#m poveda'... Má& aj nejak# plán B? Ur$ite musí& ma' nejakú alternatívu, 
nejak# zálo(n# plán. Myslím, (e s nimi nemô(e& naozaj po$íta' – alebo áno?“ A Pán povedal: 
„Nu(, nemám len ich. Sú tam aj iní... Je tam Dávid, +tefan, Ondrej, Katka... Je tam Filip a tie( 
Samuel.“ Anjel ho preru&il a povedal: „Dobre, Pane, Ty vie&, (e nemáme Tvoju predvídavos', 
tak(e t#ch &udí nepoznáme. No nie sú v&etci, ktor#ch menuje&, !udské bytosti?“ „Sú,“ odpovedal 
Pán. „Vie&, aj tak si robíme starosti... Sú o nich ve!mi zlé záznamy. Pane, ve) to sám vie&. V&etci 
zhre&ili a majú )aleko od Tvojej slávy. Ur$ite nemô(e& závisie' od !udsk#ch bytostí, aby zjavovali 
pravdu o Tvojom charaktere. A na konci tohto ve!kého sporu predsa musí by' niekto, kto zjaví 
svetu Tvoj charakter. Práve to privedie v&etko k ve!kému vyvrcholeniu a závere$nému koncu. 
Preto ?a prosíme, povedz nám, má& aj zálo(n# plán, v&ak? *o ak ?a zradia? Ak# je ten plán B, 
Pane?“ Nachví!u zavládne ticho. Preru&í ho len Pánov hlas: „Nemám. Nemám nijak# zálo(n# 
plán. Ja s nimi po$ítam. Nemô(u ma sklama'. V&etko je v stávke...“
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15. KAPITOLA

NA DOSKÁCH SRDCA MÄSIT!CH
(2 Kor 3,3)

V tejto kapitole si povieme nie$o o listoch. O (iv#ch epi&tolách – ako nás naz#va Biblia. 
Epi&tola je star# slovensk# v#raz, siahajúci a( do gré$tiny, pod ktor#m rozumieme „listy.“ 

Listy, ktoré sa musia napísa', podpísa', zape$ati' a napokon doru$i'. 
Pozrieme sa na to, ako je Duch Svät#, ktorého do nás vd#chol Kristus, zapojen# do celého 

tohto procesu. On je jediná dostato$ná sila, ktorá nás uschop"uje robi' pre Krista to, $o On 
urobil pre Otca. Pouva(ujme o tom, ako nás Duch Svät# mení od slávy k sláve. V na&om k!ú$o-
vom texte je jasne povedané, (e to robí jedine On.

2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej s"a v zr-
kadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ No stále je tu otázka: 
ako to Pánov Duch robí? Ako sa to celé deje? In&pirácia nám k tomu poskytuje my&lienky a o tie 
sa chcem s vami podeli'. 

Sign of the Times, 18. júl 1911: „Tak ako vosk berie na seba odtla!ok pe!ate, tak má aj du$a prijí-
ma" odtla!ok Bo%ieho Ducha a uchováva" si obraz Krista.“ Ve!mi zaujímavé vyjadrovanie. Nepripo-
mína vám to na&e grécke slovo khar-ak-tare, ktoré sme si u( predt#m spomínali? Toto na&e grécke 
slovo je v Novom zákone pou(ité len raz, a síce v tej pozoruhodnej básni, ktorú Pavol napísal 
v $idom 1,3. Opisuje v nej, ako dokonale a nádherne splnil Kristus svoje poslanie zjavi' Bo(iu 
slávu $loveku. „...ktor# súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty...“ Z tohto slova máme na&e 
slovo „charakter.“ Preto h;bka tohto v#roku: „Tak ako vosk berie na seba odtla!ok pe!ate, tak má aj 
du$a prijíma" odtla!ok Bo%ieho Ducha a uchováva" si obraz Krista,“ je naozaj hlboká. 

Ke) Boh nanovo vyr#va podobu svojho charakteru do nás, pou(íva pritom nástroj Ducha 
Svätého. On je t#m ryteck#m nástrojom a my máme ten odtla$ok prija', aby sme si uchovali 
obraz Krista. Ten odtla$ok nemá by' napísan# na kamenn#ch doskách, tak ako bolo Desa' pri-
kázaní, ale na mäsit#ch doskách ná&ho srdca. 

2. Moj(i&ova 32,16: „Dosky boli dielom Bo%ím, písmo bolo písmom Bo%ím, ktoré bolo vyryté 
na doskách.“ V Starej zmluve napísal Boh svoj zákon na kamenné dosky. Novozmluvn# s!ub 
v&ak znie: „Dám svoj zákon do ich vnútorností a napí$em ho na ich srdce a budem im Bohom, 
a oni mi budú &udom.“ (Jer 31,33) Toto písmo máme prija', aby sme sa v)aka tomu stali (iv#mi 
epi&tolami a vo svojich (ivotoch zjavovali krásny charakter Je(i&a Krista. 

2. Korin'anom 3,3: „...a vidie" zjavne na vás, %e ste listom Kristov#m, nami prislú%en#m, napí-
san#m nie !ernidlom, ale Duchom %ivého Boha, nie na kamenn#ch doskách, ale na doskách srdca 
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mäsit#ch.“ Tak(e tu máme jasne ur$en# nástroj na rytie alebo písanie. Je ním Duch Svät#. To On 
pí&e na mäsité dosky na&ich s=dc. Av&ak v na&ich srdciach niet prirodzeného sklonu prija' toto 
písmo. Od prirodzenosti máme kamenné srdcia. A práve preto musíme dosta' nové srdce! 

Ezechiel 36,26-27: „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vá$ho vnútra a odstránim 
to kamenné srdce z vá$ho tela a dám vám srdce z mäsa.“ V&imnite si, (e slovo „mäsité“ tu nie je 
pou(ité v rovnakom zmysle, ako v Novom zákone, kde je zhodné s telesn#m srdcom. Toto srdce 
je mäsité, jemné a vnímavé, schopné prija' a uchova' si nie$o, $o je na" napísané. Je ochotné sa 
u$i'. Také srdce nám ponúka Boh. Také srdce nám tú(i da'.

27. ver&: „A dám svojho Ducha do vá$ho vnútra a u!iním to, aby ste chodili v mojich ustanove-
niach a ostríhali moje súdy a !inili ich.“ Toto vpisovanie Ducha Svätého do na&ich s=dc, priamo 
vpl#va na na&e správanie. Ke) je do na&ich s=dc vpísan# zákon lásky, na&e správanie bude v súla-
de s t#mto zákonom lásky. (Rim 13,10) A potom budeme chodi' v Jeho ustanoveniach a ostríha' 
Jeho súdy a $ini' ich. Obzvlá&' si v&imnite, $o nám Duch Svät# vpisuje do s=dc. 

Citát z The Kress Collection, str. 122: „Nikdy nezabudnite, %e pravé kres"anstvo prichádza skrze 
vyrytie biblick#ch princípov do srdca a charakteru. Musí to by" individuálna práca, vidite&ne vyjad-
rená.“ To, $o je napísané na na&ich srdciach, sa musí vidite!ne zjavova' v na&ich (ivotoch. 

No v&imnite si, $o konkrétne je vyryté, alebo napísané do na&ich s=dc. Sú to Biblické princípy. 
*o sú to princípy? Princípy sú odli&né od pravidiel a predpisov. *o sa smie a $o nesmie. *o sa 
smie a $o nie, pravidlá a predpisy, tie sú aplikáciami princípov na úrovni správania. No princípy 
sú nie$o hlb&ie a zásadnej&ie ako pravidlá a predpisy. 

Pre lep&ie pochopenie to dolo(ím príkladom: *o sa t#ka budovania charakteru, sú v "om 
isté in&trukcie, $o robi' a $o nie, zalo(ené na ve!mi dôle(itom biblickom princípe. Jedn#m bo-
dom „$o robi'“ je venova' dôle(it# a kvalitn# $as hlb&iemu zblí(eniu sa s Je(i&om Kristom, ako 
nám je zjaven# v Svätom Písme. >al&ím „$o robi',“ by mohlo by': Nájdite si $as na pobyt v prí-
rode a pozorujte Bo(ie dielo a zjavenie Jeho slávy a lásky v nej. Jedno „$o nerobi'“ v rozvoji 
charakteru: Nemrhajte ani minútu sledovaním toho, $o na nás dopadá skrze obrazovky médií 
tohto sveta. Lebo ak sledujete také veci, sledujete to, $o je telesné, $o je svetské, $o je zmyselné, 
to, $o je materialistické a egoistické. Nepozerajte sa na také veci. Tak(e toto sú „$o robi' a $o 
nie,“ teda konkrétne pokyny, pravidlá a predpisy. 

Aká zásada je v&ak za t#m v&etk#m? Biblická zásada znie: Meníme sa na to, na )o sa 
pozeráme, meníme sa na podobu toho, )o sledujeme. Pravidlá a predpisy sú konkrétne 
aplikácie zásad v správaní. No biblick# princíp je ove!a rozhodujúcej&í. Pozeraním sa meníme 
na podobu toho, na $o sa pozeráme.

Bratia a sestry, nemô(em dostato$ne zdôrazni' dôle(itos' chápania biblick#ch princípov. Je 
nevyhnutné, aby sme im najprv rozumeli, a a( potom mô(eme rozumovo sp;"a' konkrétne „ro-
bi'“ a „nerobi'.“ Preto(e ak nerozumieme základnému princípu, nemô(eme porozumie', pre$o 
sa od nás o$akávajú ur$ité veci, a pre$o iné zase robi' nemáme.

Mimochodom, je to ve!mi záva(ná otázka pri v#chove detí. Ve!mi $asto svojím de'om ho-
voríme, $o nemajú robi'. Oni odpovedia: „Pre$o? Pre$o?“ A na&a odpove) vä$&inou b#va: „Lebo 
som to povedal!“ Samozrejme, v ur$it#ch prípadoch je to nevyhnutné, lebo mo(no nie sú dos' 
staré na to, aby pochopili základné princípy. No milí priatelia, na&ím de'om nijako nepomô-
(eme, ak im budeme dáva' len ve!a príkazov a zákazov. Musíme si s nimi sadnú' a vysvetli' im 
základné princípy. A( potom im pravidlá a predpisy mô(u dáva' zmysel. Nepovedzte im len: 
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„Nepozeraj tú televíziu!“ Sadnite si s nimi a vysvetlite im, (e pozeraním sa meníme na to, na $o 
sa pozeráme. A (e je to tak preto, lebo sme t#m, $o prebieha v na&ej mysli. A to, $o nám behá 
po rozume je priamo podmienené a ovplyvnené t#m, $ím si k=mime mozog cez na&e zmysly. 
To, $o ste si naprogramovali v mysli, to vás robí tak#m $lovekom, ak#m ste. Preto si nemô(eme 
dovoli' programova' svoje mysle odpadom, ak tú(ime by' takí, ak# je Je(i&. Potom budú u( aj 
rozumovo chápa', pre$o majú poslúcha'. Za$ína im to dáva' zmysel, pre$o sa od nich o$akáva, 
(e isté veci robi' budú a iné nie. 

A presne toto chce ná& Nebesk# Otec robi' so svojimi de'mi. Chce, aby sme poslúchali ro-
zumne. Nechce, aby na&e nábo(enstvo bolo ako kontroln# zoznam s hromadou príkazov a zá-
kazov. Praje si, aby skrze Ducha Svätého mohol vpísa' do na&ich s=dc biblické princípy. Chce, 
aby sme rozumeli princípom skryt#m za pravidlami a predpismi, aby sme sa nimi inteligentne 
riadili. Dôle(itos' toho, aby Duchu Svätému dovolil hlboko vry' do ná&ho srdca biblické princí-
py sa nedá ani vyjadri'.

*o sa t#ka srdca, pochopte prosím, (e to znamená nielen rozumovo tieto princípy pochopi', 
musíme si ich aj zamilova' cel#m srdcom. Má to by' napísané nielen do mysle, ale aj do srdca. 
In#mi slovami, tieto princípy si máme zamilova' a vedie' ich oceni'. A ke) dospejeme k milo-
vaniu a vá(eniu si t#chto princípov, potom nebudeme ma' ten stra&n# problém zosúladi' sa 
s pravidlami a predpismi, ktoré sú ich aplikáciami. Práve tak rastieme a dozrievame vo svojej 
kres'anskej skúsenosti... 

Ke) po prv#krát za$íname ako bábätká, je pravdou, (e musíme len poslúcha' príkazy a zá-
kazy, lebo to od nás vy(aduje ten, kto vie, $o je pre nás to najlep&ie. Veríme mu a vieme, (e 
nás miluje. Tak napredujeme a poslúchame, hoci nechápeme pre$o. Boh ale chce, aby sme boli 
múdri, $o sa t#ka Jeho zákona. Preto hovorí: „No%e po'te a pravo"me sa...“ (Iz 1,18) Boh chce, aby 
nám Jeho princípy dávali zmysel. A je tu Duch Svät#, ktor# nám to pomáha pochopi'. „Nikdy 
nezabudnite, %e pravé kres"anstvo prichádza skrze vyrytie biblick#ch princípov do srdca a charak-
teru.“ (KC 122.2) 

Jeremiá& 31,33: „Lebo toto je zmluva, ktorú u!iním s domom Izraelov#m po t#ch d*och, hovorí 
Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napí$em ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni 
mi budú &udom.“ Myse! a srdce... $o tam po$ujete? Rozum a náklonnos', my&lienky a pocity. 
Hovoríme tu o charaktere. 

Je to citované v <idom 10,16 ako novozmluvné zas!úbenie: „Toto je smluva, ktorú uzavriem 
s nimi po t#ch d*och, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srdcia a napí$em ich na ich mysle...“ 

Teraz sa pozrime na to, $o pre nás robí Duch Svät#. Musíme s ním spolupracova' a dovoli' 
mu, skrze $ítanie Biblie a úsilie, aby nám pomohol porozumie' t#mto princípom. Nemô(ete len 
o$akáva', (e Duch Svät# vám vyryje biblické princípy do srdca bez toho, aby ste s ním pri tom 
spolupracovali. Pri $ítaní Biblie proste Boha, aby vám zjavil tieto zásady zo svojho Slova! A tie(, 
aby vám v spolupráci s Duchom Svät#m, mohol v&tepi' do srdca podobu Kristovho charakteru. 
Aby ste sa pre lásku Kristovu rozhodli poslúcha' biblické princípy a uvádza' svoje my&lienky 
a pocity do súladu s Duchom Bo(ieho zákona. 

Napísal som tu nie$o ve!mi dôle(ité! Je ve!k# rozdiel medzi zosúladením svojho správania 
s literou zákona a zosúladením svojich my&lienok a pocitov s duchom zákona. Ve!k# rozdiel. 
A je na$isto neodmyslite!né, ak chceme spolupracova' s Duchom Svät#m pri obnove Kristovho 
charakteru v nás, od slávy k sláve, aby sme mali meno, ktoré predstavuje Bo(ie cnosti, napí-



132

B,-./0123 450607836, 15. 70928.:0

sané v srdciach, na mäsit#ch tabuliach na&ich s=dc. Je úplne nevyhnutné, aby sme sa nau$ili 
zosúla)ova' na&e my&lienky a pocity s Duchom zákona... Písmo na to poukazuje nieko!k#mi 
spôsobmi. 

Príslovia 7,1.3: „Môj synu, ostríhaj moje re!i a moje prikázania schovaj u seba... Privia% si ich 
na svoje prsty; napí$ si ich na tabu&u svojho srdca.“ Pí&e ich tam síce Duch Svät#, len(e my s ním spo-
lupracujeme, a to tak, (e sa ich rozhodneme dodr(iava'. My sa rozhodujeme, $i s nimi zosúladíme 
svoje my&lienky a pocity. Takto funguje spolupráca pri ich zapisovaní do na&ich s=dc. Ako hovorí 
Dávid v $alme 119,11: „Vo svojom srdci som ukryl tvoju re!, aby som nezhre$il proti tebe.“ 

 Sons and Daughters of God, str. 318: „Povzná$ajúce sily sú na dosah ka%dého !loveka. Pod 
Bo%ím doh&adom mô%e ma" !lovek neskazenú, posvätenú, vyv#$enú a zu$&achtenú myse&.“ Toto 
by vás malo naozaj nadchnú'. „Z Kristovej milosti je myse& !loveka schopná milova" a oslavova" 
Boha Stvorite&a. Pán Je%i$ pri$iel na tento svet predstavi" Otca. ... Kristus bol bezchybn#m obrazom 
osoby svojho Otca a pri$iel na ná$ svet obnovi" v !loveku mravn# obraz Boha, aby !lovek, hoc padl#, 
mohol by" skrze poslu$nos" Bo%ím prikázaniam ozna!en# pe!a"ou Bo%ieho obrazu a charakteru.“ 
Priatelia, ten svät# obraz a charakter sa do nás vtla$í práve skrze poslu&nos'! 

V(dy ke) sa rozhodneme zosúladi' svoje my&lienky a pocity s duchom zákona, pre lásku 
Kristovu a v sile Ducha Svätého, $oraz hlb&ie sa do nás v&tepuje podoba charakteru Je(i&a Krista. 
U$íme sa ovláda' svoje my&lienky a pocity, ktoré dohromady tvoria charakter. U$íme sa ovláda' 
svoje my&lienky a pocity duchom zákona, ktor#m je láska. T#mto spôsobom sme pretváraní ob-
novovaním na&ich myslí. Je to duchovn# proces, ktor# vlastne mení to ako zm#&!ame a cítime 
v súkromí na&ej mysle. 

Vä$&ina z nás sa vo svojom kres'anskom pre(ívaní sna(í zmeni' iba svoje správanie. Len(e 
skuto$né kres'anstvo je kres'anstvo zmeny myslenia. Ide o preprogramovanie na&ej mysle tak, 
aby sme mysleli inak, ne( ako sme zvyknutí. Zvykli sme uva(ova' pod kontrolou zákona sebec-
tva. No ke) nám Duch Svät# napí&e zákon do srdca, a pre lásku Kristovu a v sile Ducha Svätého 
sa nau$íme ovláda' svoje my&lienky a pocity duchom zákona, ktor#m je láska, meníme sa ob-
novou svojej mysle... Je nesmierne dôle(ité, aby sme tomu v&etci rozumeli. 

Kvôli tomu hovorí Dávid v $alme 19,8-9: „Zákon Hospodinov je dokonal#, ob!erstvujúci 
du$u; svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinove sú 
priame, obvese&ujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je !isté, osvecujúce o!i.“ 

Rimanom 6,17-18: „No, v'aka Bohu, %e pravda boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca po-
slúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní, a oslobodení súc od hriechu podrobení ste v slu%bu 
spravodlivosti.“ U( dos' dlho sme boli otrokmi hriechu a sebectva. Kie( nám Boh pomáha u$i' sa 
podrobenosti v slu(be spravodlivosti! On je láskav#, v!údny Pán. On je Pán lásky a by' pod vlá-
dou takého Pána je ve!kou rados'ou. Je prekrásne by' otrokom Je(i&a Krista... Je to tá najvä$&ia 
rados', akú mô(e kedy $lovek pozna'. 

No priamo tu spo$íva cel# problém. Preto(e sme naozajstní majstri v ovládaní svojho sprá-
vania pod!a litery zákona, mnohí z nás si myslia, (e vedú nefal&ovan# kres'ansk# (ivot, hoci 
v skuto$nosti to tak vôbec nie je. Prepá$te, ak to vyznieva tak, (e sa k tomu stále vraciam, ale 
musím. Tento problém je medzi nami ve!mi roz&íren#. A opä' to nehovorím zo svojej autority, 
ale na základe autority Pravého Svedka. (Zj 3,14) S dostato$ne motivovan#m egom mô(eme ro-
bi' pozoruhodné v#kony pri podria)ovaní svojho správania litere zákona. Biblia to naz#va „ma' 
zdanie pobo(nosti.“ (2 Tim 3,5) Máme len zdanie pobo(nosti, ale zapierame jej moc. 
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Moc evanjelia spo$íva v jeho schopnosti premeni' nás obnovou na&ej mysle, (Rim 12,2) 
a urobi' z nás nov#ch !udí. (2 Kor 5,17) Ak#m spôsobom sa teda staneme nov#mi bytos'ami 
skrze obnovujúcu moc evanjelia? Vari tak, (e dostaneme nové telo? Nie. To nie je to, $o nás robí 
t#m, k#m sme. Nové telo, to dostaneme a( nakoniec. Av&ak tá tvorivá moc evanjelia sa prejavuje 
v na&ich (ivotoch teraz skrze obnovu ná&ho myslenia... „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, 
tak# je...“ (Prísl 23,7) Skrze moc evanjelia sa u$íme myslie' tak radikálne odli&ne, (e sa stávame 
nov#m stvorením. Táto skúsenos', ktorú by sme my v&etci ako skuto$ní kres'ania mali ma', nie 
je a( taká be(ná. Medzi nami, Bo(ím !udom, je ve!a pokrytectva. No znova prízvukujem, (e ja 
tu nikoho nesúdim. Len s vami zdie!am posudok Pravého Svedka. On jasne o Laodicei hovorí: 
„Lebo hovorí$: Som bohat# a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevie$, %e si ty biedny i mi-
zern# na po&utovanie i chudobn# i slep# i nah#.“ (Zj 3,17) 

Ako mô(eme (i' v takom sebaklame? To preto, lebo zachovávame ur$itú formu zbo(nosti. 
Odviedli sme „skvelú prácu,“ $o sa t#ka obielenia na&ich hrobiek... (Mat 23,27) A teraz sme 
stra&ne dojatí t#m, ako dobre vyzerajú. Bo(e pomáhaj nám. 

Signs of the Times, 18. júl 1878: „Formálne vyznanie viery v Krista du$u nespasí; rovnako ako 
ani formálne dodr%iavanie zákona. Bo%í zákon sa musí poslúcha" zo srdca; Jeho princípy sa musia 
realizova" v %ivote a viera v Je%i$a Krista ako Spasite&a sveta sa musí prejavova" v na$om %ivote 
a charaktere, inak nenastalo %iadne skuto!né obrátenie.“ Desí ma ko!kí z nás formálne vyznávajú 
vieru a formálne dodr(iavajú zákon. Jediné $o máme je vonkaj&ie správanie v súlade s literou 
zákona. V skuto$nosti sme v&ak nepre(ili toto vpísanie zákona na (ivé dosky na&ich s=dc... Pria-
telia, a( ke) pre(ijeme zapísanie zákona na dosky na&ich s=dc, a( potom skuto$ne pocítime, ako 
sa ná& prístup k zákonu na$isto zmení. 

Pozrite: „myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, 
lebo sa ani nemô%e podriadi".“ (Rim 8,7) Prirodzen# $lovek nemô(e by' nad&en# Bo(ím záko-
nom, alebo ho naozaj milova', lebo jeho telesná myse! Boha nemiluje a Bo(í zákon je jednodu-
cho prepisom Bo(ieho charakteru. (COL 305.3) *i(e prirodzená myse! zákon milova' nemô(e. 
No mô(e by' schopná, kvôli udr(aniu si dobrej povesti, prinajmen&om oceni' fakt, (e ak (ijeme 
v súlade s literou zákona, budeme obdivovaní a re&pektovaní... A stane sa to hlavnou motiváciou 
poslu&nosti. Ke)(e je v&ak za t#m tá sebecká motivácia, nikdy to nebude pravou poslu&nos'ou. 

V Biblii máme presn# príklad toho, $o robili zákonníci a farizeji, aby vyzerali dobre v)aka 
svojmu pedantnému dodr(ovaniu litery zákona. Motivovalo ich vlastné ego. Ke) je nám v&ak 
zákon napísan# na srdce, motivuje nás Láska. 

2. Korin'anom 5,14-15: „Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: %e ak jeden zomrel 
za v$etk#ch, tedy v$etci zomreli, a za v$etk#ch zomrel preto, aby tí, ktorí %ijú, ne%ili u% viacej sebe, 
ale tomu, ktor# zomrel za nich i vstal z m+tvych.“ A ke) niekoho motivuje láska, poslu&nos' sa u( 
nepova(uje za povinnos'. Stáva sa pote&ením. (pozri < 40,9)

Najlep&ie sa otestujete, $i vám bol zákon napísan# Duchom Svät#m na mäsité dosky srdca, 
alebo nie, ke) sa sami seba úprimne sp#tate: „Ak# je môj postoj k poslúchaniu zákona?“ Je 
to skôr povinnos' alebo pote&enie? Pre$o chodíte v sobotu do modlitebne? Lebo sa to od vás 
o$akáva? Lebo je to va&a povinnos'? Lebo to robíte u( ve!a rokov, a !udia by si v&imli, (e ste tam 
ne&li a $udovali by sa, pre$o tam nie ste? 

Priatelia, pochopte, (e ak je dodr(iavanie soboty povinnos', tak sobotu nesvätíte. Áno, svätenie 
soboty je povinnos', ale ak je to povinnos' pre vás, tak sobotu v skuto$nosti nedodr(iavate. Ak ju 

Oliver
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naozaj dodr(iavate, budete nachádza' pote&enie v Pánovi soboty tak ve!mi, (e odlo(enie v&etkého 
ostatného na 24 hodín bokom, len aby ste strávili $as s Ním, ani nebudete pova(ova' za povin-
nos'. Na ten de" sa budete te&i' po cel# t#(de". Toto je skuto$né zachovávanie soboty... 

Jedna vec ma ve!mi trápi na mnoh#ch mojich drah#ch spolu-adventistoch siedmeho d"a. 
Hovorím vám to na rovinu. Vä$&ina z nás sa dychtivej&ie te&í na sobot"aj&í západ slnka, ako 
na západ slnka v piatok ve$er. Pre$o? Preto(e je to povinnos'… Ke) sa to celé skon$í, tak sa nám 
riadne u!aví. A mô(eme sa vráti' k tomu, $o sme skuto$ne chceli robi' po$as uplynul#ch 24 ho-
dín. A tak hne) ako slnko zapadne, vytiahneme pukance, zapneme televíziu, alebo si pustíme 
DVD. A strávime sobot"aj&í ve$er pri filmoch... Preto(e telesn# $lovek bol 24 hodín „hanebne 
zanedban#,“ je naozaj hladn#. 

Uvedomte si, (e ak sa to $o len tro&ku podobá va&ej skúsenosti, sobotu proste nezachová-
vate. Nezále(í na tom, ako technicky dokonale ladíte s literou zákona. Najlep&í zachovávatelia 
soboty boli pod!a litery zákona tí, $o tak úzkostlivo chceli dosta' telo Pána soboty dole z krí(a, 
aby neporu&ili sobotu. Ak si myslíte, (e takéhoto pokrytectva nie sme schopní, prosím, pouva-
(ujte o tom znova. 

Izaiá& 58. kapitola to hovorí ve!mi jednoducho a jasne: „Ak odvráti$ svoju nohu od soboty, aby 
si ne!inil toho, !o sa tebe &úbi, v de* mojej svätosti; ale nazve$ sobotu rozko$ou, svätú Hospodinovu 
ctenou, a ke' ju bude$ cti" tak, %e nebude$ kona" svoje cesty a prevádza" to, !o sa tebe &úbi, ani hovo-
ri" daromné slovo, vtedy bude$ ma" rozko$ v Hospodinovi, a dám "a vozi" po vysok#ch miestach zeme 
a budem "a k+mi" dedi!stvom Jakoba, tvojho otca, lebo ústa Hospodinove hovorili.“ (Iz 58,13-14) To 
je zachovávanie soboty a je to dôle(ité. 

Viete $o je sobota? Je to Bohom daná 24-hodinová generálna skú&ka, ktorá má pomôc' Jeho 
!udu pripravi' sa na tisícro$nú sobotu. (Zj 20,6) Planéta Zem je stará okolo 6 000 rokov. Jedno 
milénium trvá 1 000 rokov. U Pána je jeden de" ako... 1 000 rokov. (2 Pet 3,8) Milénium teda 
znamená, (e je to sobota siedmeho tisícro$ia ako siedmy de". Potom pôjdeme v&etci do Bo(ie-
ho domu, uctieva' ho po cel#ch 1 000 rokov. 

No pamätajte: Boh nevezme do neba nikoho, kto by tam nebol &'astn#. A najlep&ie zistíme, 
$i sme alebo nie sme skuto$ne pripravení na cestu domov s Je(i&om a na uctievanie Boha po$as 
1 000 ro$nej soboty tak, (e sa sp#tame sami seba, ak# je ná& postoj k 24-hodinovej sobote. 
Bu)te k sebe naozaj úprimní, otvorení a objektívni... Naozaj si myslíte, (e ak sa sotva doká(ete 
zdr(a' a nerobi' v&etky tie veci, ktoré by ste radi robili, a zatnete zuby a zachováte 24-hodinovú 
sobotu, lebo vám to ká(e povinnos', myslíte si, (e budete &'astní pri zachovávaní tisícro$nej 
soboty? Prem#&!ajte nad t#m...

Poslu&nos' musí by' motivovaná láskou, ak má by' pote&ením. Súhlasíte? „*ini' tvoju vô!u, 
môj Bo(e, si (elám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.“ (< 40,9) Ke) je nám zákon lásky 
napísan# na mäsité tabule na&ich s=dc, ur$ite nájdeme pote&enie v poslu&nosti. Pre$o? Lebo 
milujeme Boha nadov&etko a blí(nych nesebecky... To je naplnením zákona. „...plnos"ou zákona 
je láska.“ (Rim 13,10) Ak poslúchame z iného dôvodu ne( z lásky k Bohu a nesebeckej lásky 
k blí(nym, neposlúchame vôbec... 

Nezále(í na tom, aké správne sa javí na&e správanie. Ak ná&ho ducha nemotivuje láska, neposlú-
chame. Práve preto sú mnohí svedomití dodr(iavatelia zákona, medzi adventistami siedmeho d"a, 
biedni a ne&'astní !udia. Zatínajú zuby a sna(ia sa prepcha' telesné srdce do duchovnej formy… 
<ivot je potom skuto$ne 'a(k#, lebo na v&etko, $o prirodzene chcú robi', im zákon vraví: „Nie, to 
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nesmie& robi'!“ A v&etko, $o od nich zákon vy(aduje, prirodzene netú(ia robi'. Budú v&ak &krípa' 
zubami a prinútia sa spravi' to, lebo sa musia správa' dos' dobre na to, aby &li do neba. 

Moje srdce ve!mi súcití s t#mi, ktorí tak (ijú! Je mi ich ve!mi !úto, preto(e z dlhoro$n#ch 
osobn#ch skúseností sám viem, aké to je! Preto to tak vá&nivo pre(ívam. V&etku tú samospra-
vodlivos', sebaklam – sám som tam bol ... po celé roky. Predvádzal som skvelú &ou, ale ako 
neobráten# $lovek. Tí, ktorí umo(nili Duchu Svätému písa' na ich srdcia, ktorí skuto$ne dostali 
to nové srdce, mô(u $estne poveda' s Dávidom a Kristom: „*ini' tvoju vô!u, môj Bo(e, si (elám, 
a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.“ (< 40,9) 

1. Petrova 1,22: „A tak o!istiac svoje du$e poslu$nos"ou pravdy skrze Ducha cie&om nepokrytec-
kého milovania bratstva vrúcne milujte jedni druh#ch z !istého srdca...“ Priatelia, to je poslu&nos'. 
Máme tu koncept zape$atenia...

Písmo hovorí v Efe(anom 1,13-14: „...v ktorom aj vy po!ujúc slovo pravdy, evanjelium svojho 
spasenia, v ktorom aj, uveriac, zape!atení ste Svät#m Duchom zas&úbenia, ktor# je závdavkom 
ná$ho dedi!stva na vykúpenie Bo%ieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy...“ 

Zape$atenie má tri stránky. Predov&etk#m, zape$atení sme Duchom Svät#m. On je nástroj, 
ktor# Boh pou(íva na zape$atenie. Ke) spolupracujeme s Duchom Svät#m, mô(eme získa' 
a udr(a' si tú milú a $arovnú podobnos', ktorú nám Duch Svät# vtlá$a do s=dc a myslí. A $o je 
na nás napísané? *o má toto zape$a'ovanie s nami do $inenia? 

Mám tu v#rok, o ktor# by som sa rád s vami podelil. Nachádza sa v Signs of the Times, 
z 1. novembra 1899: „Tí, !o prijmú pe!a" %ivého Boha, majú Otcovo meno napísané na svojich 
!elách.“ Ke) Moj(i& na Sinaji povedal: „Uká% mi, prosím, svoju slávu!“ (2 Moj 33,18) Boh povedal: 
„...budem pred tebou vz#va" meno Hospodinovo.“ Potom Boh oznámil vlastnosti, ktoré tvoria 
Jeho charakter. „Hospodin, Hospodin, siln# Boh &útostiv# a milosrdn#, dlho zhovievajúci a ve&k# !o 
do milosti a pravdy, ktor# zachováva milos" tisícim a odpú$"a neprávos", prestúpenie a hriech...“ 
(2 Moj 34,6-7) Bo(ie meno je Jeho charakter. A teda aj tou pe$a'ou je Bo(í charakter. V zape$a-
'ovaní zohrávame aktívnu úlohu spolupráce, ke) sa u$íme s Duchom Svät#m podria)ova' svoje 
my&lienky a pocity zákonu lásky. Tak#mto spôsobom je Otcov charakter napísan# na mäsité 
dosky na&ich s=dc. 

Maranatha, str. 200: „Len !o bude Bo%í &ud zape!aten# na ich !elách“ – a tu dáva aj vysvetlenie: 
„nie je to nejaká vidite&ná pe!a", alebo znak, ale ustálenie sa v pravde, tak intelektuálne ako aj 
duchovne, tak%e sa nepohnú...“ *o teda znamená by' zape$aten#? ...do tej miery ako siaha úlo-
ha spolupráce? Znamená to vypestova' si, pre lásku Kristovu, tak# návyk ovláda' svoje srdcia, 
my&lienky a pocity Duchom lásky, (e aj ke) budeme v poku&ení, nikdy mu nepod!ahneme. 
Dospejeme tak )aleko, (e by sme rad&ej zomreli, ako vedome poru&ili Bo(í zákon, (COL 160.2) 
$o i len na úrovni svojich my&lienok... Presne o tomto je na&a úloha spolupráce v zape$a'ovaní. 

Ke) získame tú skúsenos', je tu tretí rozmer zape$a'ovania, ktor# dostaneme... A to je úlo-
hou anjela. Zjavenie 7,2-3: „A videl som iného anjela, ktor# vystupoval od v#chodu slnca a ktor# 
mal pe!a" %ivého Boha a kri!al ve&k#m hlasom na $tyroch anjelov, ktor#m to bolo dané, aby $kodili 
zemi a moru, a hovoril: Ne$ko'te zemi ani moru ani stromom, dokia& nepope!atíme slu%obníkov 
ná$ho Boha na ich !elách.“ Toto je posledné vyvrcholenie zape$a'ovania, ktoré sa odohrávalo 
po$as ná&ho kres'anského (ivota. Ke) dospejeme a( tam, (e budeme takí ustálení v pravde, 
(e by sme rad&ej zomreli, ako vedome poru&ili Bo(í zákon, Boh posiela svojich anjelov, aby nás 
ozna$ili na $elách. Pozrite sa, ako to opisuje in&pirované slovo. 
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Maranatha, str. 243: „(o je pe!a"ou +ivého Boha, ktorá je na )elách Jeho *udu? Je to 
znak, ktor/ mô+u pre)íta- anjeli, no +iadne *udské o)i, preto+e anjel skazy musí vidie- 
tento znak vykúpenia...“ Pamätáte sa, ako u( raz anjel zhubca konal? (2 Moj 12,27) Bola to 
krv, ktorá ako vidite!n# znak zachránila (ivoty prvoroden#ch. Priatelia, aj my musíme ma' znak, 
aby nás anjel zhubca mohol presko$i' pri poslednom vykonaní odvetnej spravodlivosti. 

Spolupracujte prosím s Duchom Svät#m pri získavaní tejto pe$ate. Je to duchovn# proces 
a na ka(dom kroku v "om musíme pre lásku Kristovu rozumie', ako máme spolupracova'. 

Zatia! sme viac menej hovorili o opatreniach, v)aka ktor#m sa mô(e v nás Bo(ia sláva obno-
vi'. V )al&ej kapitole u( prejdeme na na&u úlohu v spolupráci a zameriame sa na nevyhnutnos' 
ovládania my&lienok Duchom zákona...
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16. KAPITOLA

NADO V$ETKO, ,O TREBA STRÁ%I+, 
STRE% SVOJE SRDCE

(Prísl 4,23)

Musíme sa nau$i' spolupracova' s Duchom Svät#m. Túto úlohu spolupráce za nás nemô(e 
urobi' nikto in#. My máme by' predsa t#mi (iv#mi epi&tolami – listami, ktoré sú napísané, 
podpísané, zape$atené, aby mohli by' napokon doru$ené do Nového Jeruzalema. Na $o sa ten 
list pí&e? Na mäsitú dosku ná&ho srdca. Ak#m nástrojom sa ten list pí&e? Duchom Svät#m. 
A $o je to, $o Duch Svät# plánuje napísa', alebo vyry' na mäsité dosky na&ich s=dc? Bo(ie Slovo. 
Princípy Bo(ieho Slova, ktor#m je v podstate zákon lásky. A dosky musia by' mäsité, aby mohli 
prija' ten odtla$ok. Od prírody v&ak máme kamenné srdcia, ktoré ten odtla$ok schopné prija' 
nie sú... Ak máme prija' $o Duch Svät# pí&e na na&e srdcia, musíme to prija' skrze tie tri veci, 
ktoré sme si u( raz uviedli:
1.  Musíme pochopi' pravdu svojim intelektom. 
2.  Musíme si ju zamilova' nadov&etko. 
3.  Musíme sa jej podrobi' vô!ou. 

S Duchom Svät#m spolupracujeme na písaní tej epi&toly, a to tak, (e sa rozhodujeme podria-
)ova' svoju vô!u autorite Bo(ieho Slova. Rozhodujeme sa privádza' svoje my&lienky a pocity 
do súladu s duchom zákona, ktor#m je láska. 

Na&a úloha spolupráce teda zah="a ove!a viac, ne( len zosúladenie svojho správania, svojich 
slov a svojich skutkov s literou zákona. Ak by to bolo v&etko $o by sme robili, dosiahli by sme 
iba... m=tve epi&toly, obielené hroby. Ale ke) privedieme, pre lásku Kristovu, v moci Svätého Du-
cha, svoje my&lienky a pocity do súladu s duchom zákona, potom budeme tou (ivou epi&tolou, 
a budeme premie"aní obnovením na&ej mysle. (Rim 12,2) Práve v na&ej Duchom zmocnenej 
a láskou motivovanej poslu&nosti vo$i duchu zákona, spo$íva podstata na&ej spolupráce. Ke) 
takto privádzame svoje my&lienky a pocity do súladu s duchom zákona, odtla$ok vytvoren# 
Duchom Svät#m sa stále prehlbuje a prehlbuje, a( sa napokon nezmazate!ne a nezvratne vyryje 
do na&ich s=dc – $o znamená by' zape$atení. Znamená to by' nato!ko ustálen# v pravde, (e by 
sme rad&ej zomreli, ne( vedome poru&ili Bo(í zákon dokonca i na úrovni na&ich my&lienok. 
(COL 160.2; 4T 299.2) 

Ke) u( budeme ma' takúto skúsenos', Boh sa na nás pozrie, a ke) uvidí, (e ten list je u( pre-
písan#, (e zjavuje Kristov charakter, potom si ten list podpí&e svojím vlastn#m menom. Bude to 
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kone$né Bo(ie schválenie toho, $o Duch Svät# urobil v na&ich (ivotoch, a tie( Jeho potvrdenie, 
(e sme spôsobilí ob$ania pre Jeho krá!ovstvo. A podpí&e to svojím menom... 

Tu prichádza e&te ten tretí rozmer zape$atenia, a síce adresovanie listu. Túto úlohu vykonajú 
anjeli. Pí&e sa o tom v Zjavení, 7. kapitole. Budeme zape$atení na $elách. Nebude to nejaké vi-
dite!né znamenie pre !udské o$i, ale bude vidite!né o$ami anjelov. Jediné o$i, ktoré potrebujú 
vidie' ten znak, sú o$i anjelov poveren#ch vykona' záhubu. 

Zatia! $o Bo(í Po&tár, samotn# Je(i& Kristus, prichádza zhroma(di' svoje listy, aby ich doru$il 
Otcovi, anjel zhubca prichádza doru$i' v&etky ostatné listy ich autorovi, ktor#m je satan. Dajte 
satanovi, $o je satanove, a Bohu, $o je Bo(ie. (Luk 20,25) Znamenie, alebo pe$a' rozhodnú, kde 
sa dan# list doru$í. 

Ak máme znamenie, autorom toho listu je satan. My sami sme, skrze na&e rozhodnutia, 
trvali na tom, aby nás doru$ili jemu. Adresátom teda bude: „satan, ohnivé jazero.“ (Mat 25,41) 
Prosím priatelia, nerobte to. No ak máme pe$a', autorom toho listu je samotn# Boh, a preto aj 
adresátom bude: „Boh, Nov# Jeruzalem.“ (Zj 21,2) 

Manuscript Release, zv. 15, str. 225: „Tou pe!a"ou, ktorá sa dáva na !elo je: Boh, Nov# Jeruza-
lem. Zjavenie 3,12: „,napí$em na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového 
Jeruzalema...‘“ Anjel napí&e na v&etky listy, ktoré zjavujú charakter Je(i&a Krista adresu: „Boh, 
Nov# Jeruzalem.“ Takéto listy nebudú doru$ené Satanovi. Po$kajú si na Po&tára, samotného 
Je(i&a Krista, k#m sa vráti, pozbiera ich a doru$í ich na miesto ur$enia.

Milí bratia a sestry, musím vám poveda' jednu ve!mi dôle(itú vec. Je nevyhnutné, aby sme 
sa nau$ili spolupracova' s Duchom Svät#m, aby sme mohli ma' list, ktor# Boh mô(e podpísa', 
anjel zape$ati', a Je(i& napokon doru$i' Otcovi. *as sa r#chlo mí"a. Na toto sa teraz zameriame. 

Názov tejto kapitoly je: „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje srdce.“ (Prísl 4,23) Prezradím 
vám, (e toto je pravdepodobne najstru$nej&ia a najpresnej&ia definícia na&ej úlohy spolupráce. 
Musíme sa nau$i' „strá(i' si svoje srdce nado v&etko.“ In#mi slovami, musíme sa nau$i' ovláda' 
$innos' mysle a srdca. 

*o t#m myslím? Nu(, ide o na&e my&lienky a pocity. A kombináciou na&ich my&lienok a po-
citov je ná& charakter. Tak(e absolútnym základom pre budovanie charakteru kres'ana je u$i' 
sa ovláda' svoje my&lienky a pocity duchom zákona, ktor# Duch Svät# vpisuje na dosky ná&ho 
mäsitého srdca... 

Najprv si zdôrazníme a vysvetlíme *O je na&ou úlohou spolupráce, ktorá je absolútne nevy-
hnutná. Potom sa pozrieme na to, AKO mô(eme túto úlohu splni'. Pôjdeme na to systematicky, 
no dovo!te, aby som vám aspo" trochu nazna$il to „AKO.“ 

Podstatou $asti „AKO“ si strá(i' svoje srdce nadov&etko, je ma' myse! zameranú na Je(i&a 
Krista. Len v)aka h!adeniu na Je(i&a (<id 12,2) mô(eme ovláda' svoje my&lienky a pocity. No 
úlohou na&ej spolupráce, je strá(i' si svoje srdce nadov&etko. 

Tento v#raz som prevzal z knihy Prísloví 4,23: „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje 
srdce...“ Hebrejské sloveso v tomto ver&i, prelo(ené ako „stre(,“ je tá najdôraznej&ia forma 
príkazu, ktorú mô(ete v hebrej$ine nájs'. V hebrej$ine to doslova znamená: „Strá(, strá(,“ 
alebo „Strá( $o najostra(itej&ie!“ Tak(e „stre% svoje srdce,“ je tá najbli(&ia forma, ktorou sa 
mohli slovenskí prekladatelia k tomuto v#razu priblí(i'. Tento hebrejsk# v#raz je predsa len 
v nie$om dôle(it#. In#mi slovami, nám tu pisate! hovorí: „postavte dvojitú strá(“ nad akti-
vitami svojej mysle. Pre$o? Preto(e robi' to je 'a(ké a nerobi' to je mimoriadne nebezpe$né. 
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To je v podstate na&ou úlohou spolupráce. V sile Ducha Svätého a pre lásku Kristovu máme 
ovláda' $innos' na&ich myslí... 

Okrem tohto v#slovného príkazu sú tam aj )al&ie, $i u( v Novom, alebo Starom Zákone. 
Jeden sa nachádza v 2. Korin'anom 10,5. Neskôr sa tomu budeme v na&om &túdiu e&te venova'. 

Pavol nám hovorí, (e máme zauja': „...ka%dú myse& do poslu$nosti Krista...“ *innos' mysle musí-
me ovláda' v plnom rozsahu, a to a( tak, (e v&etky na&e my&lienky prinesieme do poslu&nosti Kris-
ta. No napriek t#mto v#slovn#m príkazom je pre m"a udivujúce, ako mnoho kres'anov zlyháva 
a neuvedomuje si svoju zodpovednos' a povinnos' v tejto veci. Na druhej strane si nemyslím, (e 
sú kres'ania, ktorí si neuvedomujú, (e sú zodpovední za ovládanie svojho správania. V&etci predsa 
vieme, (e existujú ur$ité veci, ktoré u( nikdy nesmieme robi'. A sú iné veci, ktoré musíte robi'. Ve!-
mi ve!a kres'anov si v&ak neuvedomuje, (e prvé a najdôle(itej&ie pre kres'ana je nau$i' sa ovláda' 
svoju myse!. „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je...“ (Prísl 23,7) 

To $o z nás robí kres'anov nie je ani tak ve!mi to, $o hovoríme a $iníme, ako to ako myslíme 
a cítime. To, $o sa odohráva hore medzi prav#m a !av#m uchom, to nás robí t#m, k#m naozaj 
sme. Preto, ak chceme by' kres'ania, musíme by' kres'anmi v súkromí svojho my&lienkového 
(ivota, kde len vy a Boh viete, $o sa deje. Málokto si to v&ak uvedomuje, a toto netvrdím na zá-
klade vlastného uvá(enia. 

Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 544: „Len málokto si uvedomuje, %e je povin-
nos"ou udr%iava" kontrolu nad svojimi my$lienkami a predstavami. Je "a%ké sústredi" nediscipli-
novanú myse& na prospe$né veci. Ale ak sú my$lienky nesprávne zamestnané, nemô%e v du$i pre-
kvita" zbo%nos". Myse& musí by" zaujatá svät#mi a ve!n#mi vecami, viac ne% !ímko&vek in#m, 
inak si bude hovie" v bezv#znamn#ch a povrchn#ch my$lienkach. Intelektuálne ako aj morálne 
schopnosti musia by" disciplinované, a tie sa posilnia a zlep$ia cvi!ením.“ Tak(e sa posilnia a zlep-
&ia v)aka cvi$eniu.

 Priatelia, mnohí z nás majú ve!mi ochabnuté svaly, ke) príde na udr(iavanie na&ich my&-
lienok a citov pod kontrolou. Priznávate to? A( doteraz sme nevyvinuli nijaké úsilie, aby sme 
ovládali svoje my&lienky a pocity. Iba sa pokú&ame dr(a' nad nimi veko a neprejavova' ich na-
vonok. Be(ia v&ak )alej v súkromí na&ich myslí. Priatelia, ak nad nimi doká(eme iba dr(a' veko, 
aby sme ich neprejavovali navonok, potom sme naozaj iba obielen#mi hrobmi. (Mat 23,27) Nie 
sme v ni$om odli&ní. Toto robia !udia vo svete be(ne. Pokú&ajú sa iba dr(a' veko nad nevhod-
n#m správaním, aby si nepo&kodili svoje renomé, $i neboli hodení do väzenia, alebo $oko!vek 
iné. Kres'an v&ak nemá bojova' tak#to boj. Kres'an má bojova' boj o ovládnutie svojej mysle, 
nie iba kontrolova' svoje správanie. 

A mimochodom, ke) sa u$íme, pre lásku Kristovu a v moci Ducha Svätého, ovláda' svo-
ju myse!, získame v)aka tomu i dôslednú kontrolu nad správaním. To je na tom to krásne. 
A po prv#krát, ke) sa u$íme ovláda' myse!, bude na&e správanie úprimn#m prejavom lásky, 
nie iba falo&nou fasádou, $i divadlom. U( sa nebudeme )alej iba hra' na cirkev, budeme naozaj 
sú$as'ou Kristovho tela... a budeme úprimne zjavova' lásku Kristovu. Vy(aduje si to ale v&etko 
úsilie, moji drahí priatelia, aby sme ovládali myse!... Pozrime sa na nasledujúci citát. Je z tej istej 
strany ako ten predo&l#. 

Counsels to Teachers, str. 544: „Aby sme túto vec správne pochopili, musíme pamäta" na to, %e 
na$e srdcia sú od prirodzenosti zvrátené...“ Ke) sme &tudovali pád a jeho dôsledky na !udskú pri-
rodzenos', poukázali sme na to $o nám hovorí in&pirácia, (e podstatou zvrátenosti je  sebectvo. 
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(ST, 25. decembra 1901, odst. 9) Tak(e, ke) sebectvo nahradilo miesto lásky, (SC 17.1) $o sa stalo 
pri páde, !udská prirodzenos' sa stala prirodzene zvrátená. Teraz ju prirodzene ovláda zákon 
sebectva. Preto je v nepriate!stve s Bohom a je neschopná podriadi' sa Bo(iemu zákonu. (Rim 
8,7) Boh je láska, a Jeho zákon je láska. No na&a prirodzenos' je sebecká a riadi nás zákon sebec-
tva. A milí priatelia, nemô(eme dokonca ani len za$a' ovláda' na&e srdcia, pokia! nedostaneme 
nové. A aj ke) dostaneme $isté, nové srdce, e&te stále máme v sebe tie staré zdedené a vypes-
tované sklony, s ktor#mi musíme denne bojova' a prekonáva' ich. Práve kvôli t#mto star#m 
zvykom to veru nie je !ahká úloha, dosta' svoju myse! pod kontrolu.

Vrá'me sa k ná&mu v#roku: „Aby sme túto vec správne pochopili, musíme pamäta" na to, %e 
na$e srdcia sú od prirodzenosti zvrátené a sami od seba nie sme schopní sledova" správny smer. 
Jedine skrze Bo%iu milos", spojenú s najvá%nej$ím úsilím z na$ej strany, mô%eme dosiahnu" 
ví"azstvo.“ 

Bratia a sestry, mô(eme dosiahnu' ví'azstvo! Mô(eme prekona' v&etky zdedené a vypesto-
vané sklony. Mô(eme sa nau$i' ovláda' svoje my&lienky dôsledne, aby boli v súlade s duchom 
zákona. Trvám na tom, (e je to mo(né. Bo(ia milos' je k tomu dosta$ujúca. No prosím, uve-
domte si, $o je tou ví'aznou kombináciou, ktorá nám prinesie ví'azstvo. „Jedine skrze Bo%iu 
milos", spojenú s najvá%nej$ím úsilím z na$ej strany, mô%eme dosiahnu" ví"azstvo.“ Je to Bo+ia 
milos- spojená s najvá+nej,ím *udsk/m úsilím. „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje 
srdce.“ (Prísl 4,23) 

Niektorí z vás by tu mohli namieta': „Hej, po$kaj chví!u. To mi znie ako legalizmus! Audské 
úsilie....“ No hovorím vám, (e !udské úsilie nie je bezpodmiene$ne legalizmom. O tom $i je 
!udské úsilie legalizmom, alebo nie, rozhoduje motivácia za ním. Ke) vyvíjam !udské úsilie 
za ú$elom, aby som si nejako zaslú(il prijatie, vtedy je to bezpochyby legalizmus. Ke) v&ak 
prídeme k úpätiu krí(a, a tam si uvedomíme, (e Je(i& Kristus za nekone$nú cenu získal pre nás 
prijatie, ke) si uvedomíme, (e vierou v Neho sme vlastne prijatí v tom Milovanom... (Mat 3,17) 
Vtedy reagujeme ocenením, v)a$ne a s láskou chceme robi' v&etko pre neho. Chceme si vyhrnú' 
rukávy a ís' pre neho pracova', pá$i' sa mu, preto(e Ho milujeme, a chceme mu ukáza', ako 
ve!mi sme mu v)a$ní za to v&etko, $o pre nás urobil. Je to legalizmus? Tisíckrát nie. Je to viera 
pôsobiaca skrze lásku (Gal 5,6) a o$is'ujúca du&u (Sk 15,8-9; 4 Moj 19,20; 1MCP 35.4). Na&a mo-
tivácia rozhoduje. My tu nevyvíjame vytrvalé !udské úsilie, aby sme t#m získali svoje prijatie. 
To nie. Vyvíjame neúnavné !udské úsilie, preto(e u( sme prijatí, a chceme správne reprezentova' 
Je(i&a Krista, aby aj )al&í mohli pozna' Jeho spasite!nú milos'. Chceme by' spôsobilí a morálne 
vhodní, aby sme s ním mohli (i' naveky. Jasne nám hovorí: „Stíhajte pokoj so v$etk#mi a posväte-
nie, bez ktorého nikto neuvidí Pána...“ (<id 12,14) Na&ou odpove)ou je: „Pane urob ma svät#m. 
Ty si svät#, a ja ?a milujem. Chcem by' tak#m, ak#m si ty. Som ochotn# tvrdo pracova', s Tebou 
spolupracova', aby som sa mohol sta' Tebe podobn#m.“ Ale toto nemá ni$ spolo$né s legaliz-
mom. Je to viera, pôsobiaca skrze lásku, pre$is'ujúca du&u. 

Pre$o je v&ak na&ou povinnos'ou strá(i' si svoje srdce nadov&etko? Pre$o je na&ou povinnos-
'ou udr(iava' na&e my&lienky a predstavy pod kontrolou – v podstate dospie' do stavu, kde pre 
lásku Kristovu privedieme ka(dú my&lienku do poslu&nosti vo$i Kristovi? Pouva(ujme spolu 
o dôvodoch, pre$o je na&im záväzkom a na&ou povinnos'ou u$i' sa ovláda' na&e mysle.

1.Dôvod: Samotn# ver& v Prísloviach 4,23 )alej hovorí: „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje 
srdce, lebo z neho pochádza %ivot.“ Pochopte prosím, $o nám tu hovorí múdry mu(. Hovorí nám, (e 

Oliver
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srdce je prame", alebo (riedlo, z ktorého vyvierajú v&etky na&e slová a skutky. V&etko na&e správa-
nie pramení v srdci. Ako Písmo hovorí: „Lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Mat 12,34) 
A pod!a toho $ím je naplnené srdce, sa správa aj celé telo. Z toho dôvodu, je pre nás také dôle(ité 
nau$i' sa strá(i' svoje srdce. Lebo ak to, $o vyviera do okolia z ná&ho správania má by' úprimne 
$isté a Kristovi podobné, potom to, $o sa odohráva v prameni musí by' úprimne $isté a podobné 
Kristovi. Je to stav prame"a, ktor# priamo ur$uje kvalitu vody, ktorá bude vyviera' do okolia. 

Dovo!te mi, aby som to ilustroval: Blízko ná&ho domu máme prame". Voda, ktorá z neho vy-
teká je lep&ia ako hociktorá iná. Je $istá, studená, a neuverite!ne osvie(ujúca – priam znamenitá 
voda. Moja (ena, je na nej vyslovene závislá. Ja sa bez problémov napijem aj vody z vodovodu, 
ale ona musí ma' tú pramenitú vodu. V(dy ke) ideme okolo, má so sebou rin$iace d(bánky 
a musíme tam zastavi', aby si ich naplnila. Ke) si ich vlo(íme do auta, v&etky sú orosené stu-
den#mi kvapkami z vonkaj&ej strany a tie kvapkajú dolu, a u( len pri poh!ade na ne dostávate 
smäd. Je to sladká, v#borná, $istá voda... No jedného d"a, ke) sme sa vracali domov, sme pri 
prameni videli ve!kú $ervenú zna$ku. Pod $ervenou zna$kou bol pripevnen# nápis: „Upozorne-
nie! Táto voda bola testovaná a zistilo sa, %e obsahuje baktérie E-coli. Nepite ju!“ Moja man(elka 
mala slzy na krají$ku. Bola to jej voda. Na&'astie sme na&li in# prame", tro&ku bli(&ie k ná&mu 
domu, ku ktorému sme sa uch#lili. Ke) sme sa na to p#tali, zistili sme, (e niekto, kto vlastnil 
majetok povy&e, si zriadil septick# systém, a to mohlo tú vodu kontaminova'. 

Drahí priatelia, je to podobenstvo. To, $o bude vyviera' von závisí od toho, $o sa odohráva 
vo vnútri. No dajte si pozor! Voda, $o vyvierala z toho prame"a bola na poh!ad ako $istá pitná 
voda. Je teda mo(né hra' navonok pozoruhodne dobré divadlo, pokia! sa jedná o správanie, 
no pritom by' kontaminovan# sebectvom E- coli. Mô(ete sa obieli' vápnom tak, aby to uro-
bilo dobr# dojem. Ve) aj Je(i& povedal, (e obielené hroby sú krásne zvonku. (Mat 23,27) Ale 
uis'ujem vás, (e tá biela omietka je kontaminovaná baktériami sebectva... pokia! nedo&lo k ra-
dikálnej, nadprirodzenej zmene na úrovni prame"a, (riedla srdca. Toto je bod, ktor# musíme 
jednozna$ne pochopi'. 

Testimonies, zv. 2, str. 408: „Ne!isté my$lienky vedú k ne!istému konaniu.“ No aby bolo jasné, 
ne$isté konanie nemusí v(dy vyzera' ako ne$isté. Mô(e sa síce prejavova' ako poslu&nos', no 
táto poslu&nos' je po&kvrnená motiváciou sebectva. V&imnite si obráten# postup. 

Bible Commentary, zv. 2, str. 997: „(istota srdca povedie k !istote %ivota.“ Tak(e skrze Bo(iu 
milos' spojenú s vytrval#m !udsk#m úsilím, musíme dosiahnu' $isté srdce. Je to tá istá pravda, 
ten ist# základn# koncept, ale ilustrovan# in#m spôsobom. 

Rád to prezentujem takto: Myse! je záhrada. Ovocím z tejto záhrady je ná& charakter. Pri 
takejto predstave si uvedomte, (e ke1 zasejete my,lienku, zo+nete skutok. Ke1 zasejete 
skutok, zo+nete zvyk. Ke1 zasejete zvyk, zo+nete charakter. A ke1 zasejete charakter, 
zo+nete svoj osud. 

V&imnite si, (e na&e skutky, na&e zvyky, ná& charakter, a dokonca aj ná& osud majú svoj pô-
vod v akom základnom semene? V na&ich my&lienkach... 

Musím vás varova', (e „$oko!vek seje $lovek, to bude i (a'.“ (Gal 6,7) Neklamte sami seba. *o 
zasievate v súkromí záhradky va&ej mysle, to predur$í vá& charakter, ktor# napokon predur$í vá& 
osud. Ani vy, ani ja nebudeme môc' nikoho obvi"ova', iba seba, pokia! ide o ná& ve$n# osud. 

Education, str. 109: „,atvou %ivota je charakter, a je to práve on, !o predur!í osud, jednak 
pre tento %ivot, ako aj pre %ivot budúci. ,atva je reprodukciou zasiateho semena. Ka%dé semeno 
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priná$a ovocie pod&a svojho druhu. (1 Moj 1,11) Tak je to aj s vlastnos"ami charakteru, ktoré si 
pestujeme. Sebectvo, sebaláska, sebaobdiv, neviazanos", sa reprodukujú, a kon!í to ne$"astím a ska-
zou. ,Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude %a" poru$enie... ‘“ V)aka Bohu, existuje aj druhá 
mo(nos': „,...a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude %a" ve!n# %ivot.‘ (Gal 6,8) Láska, súcit a láskavos" 
priná$ajú ovocie po%ehnania, %atvu, ktorá nepodlieha skaze.“ Dávajte si pozor na to, $o sejete 
v súkromí va&ej záhradky – va&ej mysle, v oblasti svojich my&lienok, lebo t#m predur$ujete svoju 
(atvu, svoj osud a svoj charakter. 

2.Dôvod: To, $o sa odohráva v na&om srdci predur$uje, k#m v skuto$nosti sme. Táto pravda 
je samozrejme vyzdvihnutá v texte, ktor# sme u( nieko!kokrát uviedli, ale v tejto súvislosti si ho 
uve)me znovu. Príslovia 23,7: „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je...“ 

Postupom $asu zis'ujem, (e máme ve!k# sklon prehliada' túto podstatnú, základnú pravdu. 
Máme ve!k# sklon hodnoti' sa skôr na základe svojho správania, ne( na základe toho, $o sa 
odohráva medzi prav#m a !av#m uchom. Usiloval som sa to pochopi' a pri&iel som k záveru, 
(e dôvod, pre$o máme sklon hodnoti' sa na základe svojho správania je ten, (e sme sami boli 
takto hodnotení po cel# (ivot.

Príklad: Ke) vás mami$ka zavolá, dobehnete. *o vám potom povie? +ikovn# chlap$ek, &ikov-
né diev$atko. Správali ste sa dobre, dostali ste pochvalu. Alebo nepribehnete, ke) vás mami$ka 
zavolá a ste neporiadny chlap$ek, neporiadne diev$atko. Sme ohodnotení na základe ná&ho 
správania. 

Tro&ku podrastiete a idete do &koly. Hád(ete cez triedu papieriky, odvrávate u$ite!om, neu-
robíte test, 'aháte diev$a pred vami za vlasy... To sa ale odha!ujem, $o? Alebo dostanete dobré 
známky, prídete na$as, v(dy sa správate k in#m s úctou, obzvlá&' k u$ite!om. Ur$ite ste dobr# 
chlapec, dobré diev$a, opä' hodnotení na základe správania. 

Ke) ste trochu star&í, dostanete prácu. Prichádzate na$as, robíte aj nad$asy. Ste svedomit# 
a dobr# zamestnanec. Zv#&ia vám preto plat. Alebo ste toho opakom a vyhodia vás. Stále sme 
hodnoten# na základe ná&ho správania. Niet potom divu, (e s tak#mto záznamom, takmer bez 
v#nimky, ke) príde na hodnotenie, pou(ijeme tie isté kritériá. Hodnotíme sa na základe svojho 
správania. 

Je to v&ak bezpe$n#m kritériom pre vyhodnocovanie r#dzosti na&ej kres'anskej skúsenosti? 
*o najdôraznej&ie nie! Práve pre ten desiv#, v&ade sa &íriaci jav, zvan# pokrytectvo, alebo tvárnos' 
pobo(nosti. (2 Tim 3,5) Je tzv. (ivot v zhode s literou zákona. Pri dostato$nej motivácii ná&ho 
ega skuto$ne mô(eme pozoruhodne privies' svoje správanie do súladu s literou zákona, a pritom 
neby' ani len obrátení! Mô(ete poveda' a robi' to, $o sa od vás o$akáva a pritom neby' obrátení. 
V tom spo$íva pokrytectvo. Navonok ste krásny, bez chyby predvádzate svoju rolu, na ka(dého 
urobíte dojem. Mô(u vás dokonca zvoli' do funkcie v cirkvi, lebo ste tak morálne bezúhonn# 
a vá(en# ob$an, a pritom ani nemusíte by' obrátení. Je to v&etko len pretvárka, biela omietka. 

Bratia a sestry, $o mohol Saul z Tarzu, pred svojím obrátením o sebe poveda'? „...pod&a spra-
vodlivosti, spravodlivosti v zákone, som bol bezúhonn#.“ (Filip 3,6) Fíha, naozaj? Áno, naozaj. Po-
kia! ide o poslu&nos' „litere zákona,“ Saul z Tarzu bol bezúhonn#. Neuverite!ne ovládal svoje 
správanie. Problémom v&ak je, (e to bolo len správanie. 

Aj dnes máme schopnos' predstiera' rovnaké divadlo. Práve preto nie je nikdy bezpe$né vy-
hodnocova' svoju kres'anskú skúsenos' na základe svojho správania. Mô(ete robi' v&etky dobré 
veci, zo v&etk#ch zl#ch dôvodov. V tom spo$íva na&a laodicejská vla(nos'. „...ktorí majú tvárnos" 



143

B,-./0123 450607836,16. 70928.:0

pobo%nosti, ktorí v$ak jej moc zapreli.“ (2 Tim 3,5) Tou na&ou pôsobivou formou zbo(nosti, sme 
oklamali sami seba a myslíme si, (e sme bohatí, zbohatli sme, a ni$oho nepotrebujeme. A ne-
vieme, (e sme biedni, mizerní, na po!utovanie, chudobní, slepí a nahí. (Zj 3,17) O$ividne toto je 
preva(ujúci problém v Laodicei, tak(e sa stal na&ou charakteristikou. 

Ako sa vlastne dostávame do tejto samospravodlivosti, tohto sebaklamu? T#m, (e sa sami vy-
hodnocujeme na základe povrchného kritéria: svojho relatívne dobrého správania. Ke)(e poznáme 
tak ve!a pravdy, a ke)(e sa správame omnoho lep&ie, ne( vä$&ina ostatn#ch v)aka tomuto pozna-
niu, myslíme si, (e sme Bo(ími ostatkami u( pripraven#mi, a iba $akajúcimi na príchod Je(i&a. 

Drahí priatelia, nie ste takí, akí si o sebe myslíte, (e ste, ale ste takí, ako myslíte. Príslovia 23,7: 
„Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je...“ 

Teraz si urobíme malú operáciu srdca. S pomocou Ducha Svätého, si prejdeme osobn#m 
testom a pozrieme sa dovnútra. Dopredu vás ale upozor"ujem, (e to nebude príjemné. Ke) 
Boh robí operáciu otvoreného srdca nie v(dy pou(íva narkózu, a niekedy to bolí. No bu)te si 
istí, (e ak Majster Lekár spôsobí nejakú boles', je to pre na&e uzdravenie.

Chcem vám pre$íta' jeden v#rok a chcem, aby ste si ho vztiahli na seba, a dovolili mu pre-
skúma' hlbiny va&ej bytosti. Nájdete ho v knihe Steps to Christ str. 58: „Je pravdou, %e chovanie 
mô%e by" navonok korektné...“ To je vlastne správanie, ktoré je v zhode s literou zákona: morálne 
ctené, obdivuhodné. „... aj bez Kristovej obnovujúcej moci.“ Mô(ete (i' obdivuhodn#m (ivotom, 
a pritom nemusíte by' ani len obrátení! Je len jedna sila, ktorá to doká(e, a tou je sebectvo. 
„Lásku k vplyvnému postaveniu a tú%ba po úcte in#ch mô%u vyprodukova" dobre usporiadan# %i-
vot. Úcta k sebe nás mô%e vies" k tomu, %e sa budeme vyh#ba" prejavovaniu zla. Sebecké srdce mô%e 
vykona" u$&achtilé !iny.“ 

Tak toto je desivé! Ako len mô(e sebecké srdce vykona' u&!achtilé $iny? Nu(, jednoducho tak, 
(e ka(d# vás obdivuje za to, ke) také u&!achtilé $iny konáte. Vlastne to pohá"a a dovo!uje pre(i' 
aj filantropick#m organizáciám. Ak ste ve!mi bohat# a tú(ite po obdive in#ch, musíte ma' nejakú 
ob!úbenú charitu, kam odvádzate ve!ké dary. Samozrejme radi to urobíte, pokia! sa to niekde uve-
rejní, a va&e meno bude vyryté na nejakej bronzovej plakete...a k tomu vám prihodia oslobodenie 
od daní. Tak(e vás to v skuto$nosti nestojí ve!a, a vy z toho vy'a(íte maximum. 

Ja sa osobne obávam t#ch bronzov#ch plakiet, na ktoré z $asu na $as narazím. Dostáva sa to 
aj do na&ich in&titúcií, kde sa hovorí: „toto daroval ten a ten...“ Alebo je za to prís!ub uverejnenia 
vá&ho mena v Review and Herald, alebo v in#ch novinách únie. *o sa stalo s t#m: „Nech nevie tvoja 
&avica, !o robí tvoja pravica?“ (Mat 6,3) Nechcem teraz tvrdi', (e ka(d#, kto nie$o dal, by to neu-
robil, keby tam nebol prís!ub bronzovej plakety. To nie... No jednako si nemô(em od tejto obavy 
pomôc', preto(e bronzová plaketa nemô(e inak, ne( len podporova' zlé motivácie. 

Hovorím k vám na rovinu. Priatelia, pre$o sme &tedrí v dávaní? Je to naozaj pre lásku Kristovu, 
alebo to zah="a tie( nejaké bo$né, sebecké pohnútky? „Sebecké srdce mô%e vykona" u$&achtilé !iny.“ 
Nezále(í na tom, aké láskavé sa tie $iny mô(u zda', ak sú motivované sebectvom, nie sú a( také 
atraktívne pre t#ch, pre ktor#ch sa robia. A tie( nemajú podmaniv# vplyv na ich srdcia. Hoci vyze-
rajú dobre, páchnu sebectvom. Preto obielené hroby nie sú úspe&né pri získavaní !udí... 

Myslím, (e sme tu poukázali na ten prav# dôvod, pre$o niektoré na&e projekty, slú(iace 
okolitej spolo$nosti, nie sú také úspe&né pri získavaní !udí, ako by sme chceli. Nevyhnutne 
potrebujeme skúma' svoje srdcia v t#chto oblastiach. Vo svetle toho, $o sme práve $ítali si 
polo(me nasledujúcu otázku. 
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Steps to Christ str. 58: „Pod&a !oho teda poznáme, na koho strane sme?“ Mô(ete to s istotou 
ur$i' na základe vá&ho správania? Nie, preto(e hoci mô(ete robi' v&etky správne, dokonca atrak-
tívne, obdivuhodné, u&!achtilé veci, mô(ete ich robi' zo sebeck#ch dôvodov. Tak pod!a $oho 
potom ur$íme, na koho strane sme? Nasledovné otázky vám dajú odpove) na túto otázku. Sú 
to skú&obné otázky, a chcel by som, aby ste si ich pre seba zodpovedali. Je to mimoriadna $as' 
operácie otvoreného srdca. 

Tak(e otázka ).1: „Komu patrí va'e srdce?“ In#mi slovami: Koho milujete nadov&etko? *o 
milujete nadov&etko?... Ako to mô(eme vedie'?

Otázka ).2: „Komu patria va'e my'lienky?“ To, $o milujeme najviac je to, na $o ne-
vyhnutne najviac myslíme. Ak chcete vedie' $o najviac milujete, sp#tajte sa sami seba, na $o 
najviac myslíte. A $o vám pomô(e zisti', na $o najviac myslíte?

Otázka ).3: „O kom radi hovoríte?“ Táto otázka je ve!mi u(ito$ná, „Lebo !ím je preplnené 
srdce, to hovoria ústa.“ (Mat 12,34) Ak chcete vedie', na $o myslíte viac, ne( na $oko!vek iné, ne-
vyhnutne to bude to, o $om hovoríte viac, ne( o $omko!vek inom. A viete o $om hovorí vä$&ina 
z nás, viac ne( o $omko!vek inom? No, priznajme si to ...O SEBE! 

Bu)te úprimn# a pravdivo sa na seba pozrite: O kom radi rozprávate? Komu nále(ia va&e naj-
vrúcnej&ie city? Ak sme Kristovi, na&e my&lienky patria Jemu, a On je témou na&ich najmil&ích 
úvah. V&etko $o máme a $o sme, je zasvätené Jemu. Tú(ime by' Jeho obrazom, prejavova' Jeho 
ducha, kona' Jeho vô!u a vo v&etkom sa mu pá$i'. Toto je r#dza kres'anská skúsenos'. P#tam sa: 
Je toto va&a skúsenos'? Ak nie je, potom musíte uteka' ku krí(u, a vola' spolu s Dávidom: „Stvor 
mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ (< 51,12) 

Oliver



145

17. KAPITOLA

HOSPODIN H#ADÍ NA SRDCE
(1 Sam 16,7)

Dostali sme sa u( k druhému dôvodu, pre$o musíme strá(i' svoje srdce nadov&etko. T#m dô-
vodom je, (e $o sa deje v na&om srdci, to nás robí t#m, k#m v skuto$nosti sme. Je tu )al&í citát 
pod nadpisom, o ktor# sa s vami musím podeli'. 

Messages to Young People, str. 144: „,Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je…‘ Mnoho 
my$lienok spoluvytvára nenapísan# dej celého d*a a sú to na$e my$lienky, ktoré majú hlavnú úlohu 
na vytváraní charakteru. Na$e my$lienky musia by" prísne strá%ené...“ Ako vám to znie? „Strá% si svoje 
srdce nadov$etko.“ Ale pre$o musia by' na&e srdcia prísne strá(ené? „...preto%e jedna ne!istá my$lien-
ka pôsobí mocn#m vplyvom na du$u. Zlá my$lienka zanecháva zl# odtla!ok na mysli.“ Na zanechanie 
hlbokého, zlého odtla$ku na du&i a mysli sta$í jedna my&lienka. A mimochodom, zaka(d#m ke) 
znova holdujeme zlej my&lienke, ten odtla$ok sa prehlbuje a prehlbuje, a( dovtedy, k#m sa $asom 
permanentne a nezmazate!ne vyryje do s=dc z kame"a, a práve o tom je to znamenie. 

Priatelia niet divu, (e si musíme strá(i' na&e srdce nadov&etko. Ale chvála Bohu, (e aj opak 
je pravdou. *isté my&lienky zanechajú r#dzi odtla$ok. A zaka(d#m, ke) podria)ujeme na&e 
my&lienky Duchu zákona, (2 Kor 10,5) ten odtla$ok sa prehlbuje a prehlbuje – a presne v tomto 
spo$íva na&a spolupráca v procese opätovného vyr#vania Jeho obrazu, ktor# Boh, prostred-
níctvom svojho Ducha, v&tepuje do na&ich s=dc, resp. na mäsité tabule na&ich s=dc. Spolupra-
cujeme v tomto procese t#m, (e priná&ame na&e my&lienky a pocity do harmónie s Duchom 
zákona. A stále viac a pln&ie, sa stáva Bo(í zákon, ktor# je prepisom Jeho charakteru, základom, 
na ktorom budujeme chrám charakteru na Bo(iu slávu. A $o je to charakter? Spojenie na&ich 
my&lienok a pocitov. *ím viac priná&ame ná& charakter, na&e my&lienky a pocity, do harmónie 
s Duchom zákona, t#m viac sme premie"aní obnovením na&ich myslí.

Priatelia, dostaneme preprogramované po$íta$e. Preprogramovan# dostaneme cel# nov# 
opera$n# systém. Miesto opera$ného systému sebectva, budeme ma' opera$n# systém lás-
ky. A ke) sa u$íme zaobchádza' s Bo(ím softvérom, hlavne Jeho Slovom, na&e my&lienky sú 
disciplinované fungova' v súlade s Duchom zákona, ktor# je láska, a t#m sú na&e po$íta$e 
preprogramované. 

Tak sme premenení obnovením na&ich myslí. A ak sa u$íme myslie' a cíti', motivovaní a ria-
dení láskou, potom budú naozaj na&e slová a $iny prav#mi v#razmi lásky. Ak sa sna(íme prak-
tizova' „lásku“ skutkami so sebeck#m srdcom, je to len pokrytectvo. Ale ak robíme láskyplné 
skutky, preto(e skuto$ne milujeme Boha nadov&etko a druh#ch nesebecky, potom je to pravé 
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zjavenie Kristovej lásky, ktoré sa stáva prí'a(liv#m, $arovn#m a nádhern#m. To nás robí efektív-
nymi v#hercami du&í. 

Viete, pravá láska je tak# vzácny produkt v t#chto d"och, (e kdeko!vek ju !udia vidia, spo-
zornejú a v&imnú si ju. Dnes, takmer bez rozdielu, ke) v tomto svete !udia robia dobré skutky, 
je to preto, (e majú nejaké skryté úmysly. Robia to, aby boli obdivovaní. Robia to, aby si to 
mohli odpísa' z daní. Robia to, aby sa o nich písalo v miestnych novinách. Sú to v&etko sebecké 
pohnútky. Ale priatelia, ak !udia za$nú robi' dobré skutky len preto, aby niekomu pomohli a ni$ 
za to neo$akávajú, !udia spozornejú a v&imnú si to, preto(e je to ve!mi zriedkavé. 

Jednou z najlep&ích ciest ako mô(eme ur$i', aké sú na&e pohnútky, ke) robíme dobré skut-
ky, je analyzova' ako sa cítime, ak si to nikto nev&imne. Jednozna$ne, ak sme sklamaní, ke) si 
nikto nev&imne, $o sme spravili, potom sú na&e úmysly sebecké. Ak robíte dobré skutky, preto(e 
niekoho skuto$ne milujete, potom nachádzate rados' v tom, (e to robíte... Správne pritom 
reprezentujete Krista, aj ke) to neocení nikto in#, ne( Je(i&. Pravdou tie( je, (e pre !udí, ktorí 
skuto$ne milujú Je(i&a, Jeho prijatie nahradí neprijatie celého zvy&ku sveta...

3.Dôvod: Tretím dôvodom, pre$o musíme strá(i' svoje srdcia nadov&etko je, (e ak my ne-
budeme, tak bude Satan. Chcem vám pre$íta' citát, z ktorého máme na&u pracovnú definíciu 
charakteru. Rozvinieme si ho v &ir&om kontexte. 

Testimonies, zv. 5, str. 310: „Dokonca i va$e my$lienky musia by" podriadené Bo%ej vôli a va$e 
pocity pod kontrolou rozumu a nábo%enstva. Va$a predstavivos" vám nebola daná, aby ste jej 
dovolili blúdi" a robili si po svojom bez akéhoko&vek úsilia v zdr%anlivosti, alebo v disciplíne. Ak sú 
zvrátené my$lienky, zvrátené budú aj pocity. A my'lienky a pocity dohromady tvoria morál-
ny charakter.“ 

V&imnite si, (e charakter vytvára spojenie my&lienok a pocitov. Ale ktoré z t#chto dvoch je 
dôle(itej&ie? My,lienky. V&imnite si, (e: „Ak sú zvrátené my$lienky, zvrátené budú aj pocity...“ *o 
je zdrojom problému s nezvládnute!n#mi pocitmi? Sú to zvrátené my&lienky.

Tak(e, ak máte pocity, ktoré by ste nemali ma', to $o potrebujete, je po(iada' Boha o pomoc 
rozozna' zvrátené my&lienky, ktoré k tomu vedú. Potom prinesiete tieto my&lienky do zajatia 
poslu&nosti Krista a On si va&e pocity podmaní. Citát )alej pokra$uje: „Ak sa ako kres"ania 
domnievate, %e nie ste povinní kroti" va$e my$lienky a pocity, ste vtiahnutí pod vplyv zl#ch anjelov 
a po%adujete si ich prítomnos" a ich kontrolu.“ 

Nedomnievajte sa, (e nie je od vás vy(adované kroti' va&e my&lienky a pocity, preto(e inak sa 
dostanete pod vplyv zl#ch anjelov a vy(adujete si ich prítomnos' a kontrolu.

Mimochodom, musíte pozva' Satana: „Po$uj, prí) sem a ria) moje my&lienky?“ Nie, urobí 
to bez me&kania. A pre neho to veru nie je 'a(ké urobi'. Od prirodzenosti sú va&e mysle v súlade 
s ním. Hovorím to len na základe písma. Rimanom 8,7: „Preto%e myse& tela...“ *o je to telesná 
myse!? Je to prirodzená myse!. *o sa narodilo z tela je telo. (Ján 3,6) Je to jediná myse!, ktorú 
máme a( pokia! sa nenarodíme znova z Ducha. Potom dostaneme duchovnú myse!. No pokia! 
sa nenarodíme znovu, „telesná myse& je nepriate&stvom naproti Bohu; lebo sa nepodria'uje záko-
nu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ 

Pre$o je telesná myse! v takom rozpore, nenávisti vo$i Bohu a odmieta a rebeluje proti Jeho 
zákonu? Pre$o to telesná myse! robí? Preto(e telesná myse! je riadená zákonom, alebo duchom 
satana, ktor#m je sebectvo. A pri páde, priatelia, prirodzen# $lovek nielen(e vypadol z harmónie 
s Bohom, ale vpadol do harmónie, so satanom. 
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Je to presná prí$ina toho, (e prv#m zas!úbením, ktoré dáva Boh v záhrade je: „Polo(ím ne-
priate!stvo medzi tebou a medzi +enou...“ (1 Moj 3,15) Na&e prirodzené nepriate!stvo je 
vo$i Bohu. Ale chvála Jeho menu, On nám s!úbil, (e polo+í nepriate*stvo medzi satanom 
a nami. Musí ho tam polo(i' nadprirodzene, preto(e prirodzene sa tam nenachádza. Podlo(ím 
to Ellen Whiteovou. 

Znamenia $asu, 11. júna 1894: „Musíme pozna" v#znam slov: ,Polo%ím nepriate&stvo medzi 
tebou a medzi %enou, medzi tvojím semenom a jej semenom, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí$ 
pätu.‘ Nepriate&stvo, ktoré existuje v srdci vo!i zlu, prirodzene neexistuje, ale je tu nepriate&stvo, 
ktoré bolo stvorené prostredníctvom Ducha Svätého.“ In#mi slovami je to to nadprirodzené. „,Ale 
v$etk#m, ktorí Ho prijali, dal právo a moc sta" sa de"mi Bo%ími, t#m, ktorí veria v Jeho meno.‘“ 
(Ján 1,12) Prirodzen# !lovek je v hriechu a jeho prirodzenos" je v súlade s t#m prv#m hrie$nikom. 
Nie je %iadne prirodzené nepriate&stvo medzi padl#m &udstvom a padl#mi anjelmi; obaja sú ú!ast-
níkmi toho istého ducha skrze pô%itok v hriechu.“ Akého ducha sme ú$astníkmi spolu s padl#mi 
anjelmi? Ducha sebectva. A je to práve duch sebectva, ktor# riadi prirodzené srdce. Boli by 
sme úplne bezmocní nie$o urobi' a i&li by sme ako dobrovo!ní otroci tyranie hriechu, ná&ho ja 
a satana, a( pokia! by sme sa sami nezni$ili skrze neviazanos'. Drvivá vä$&ina !udskej populácie 
to usilovne robí. Ni$í sa skrze neviazanos', preto(e sú otrokmi t#ch troch vecí. V&etko to plynie 
z toho, (e sú t#raní zákonom sebectva. Chvála Bohu, z tejto tyranie mô(eme by' oslobodení. 
Mô(eme dosta' nové srdce, ktoré je riadené zákonom lásky. A mô(eme za$a' (i' pre druh#ch 
miesto sam#ch seba. 

Ezechiel 18,31-32: „Odvrhnite od seba v$etky prestúpenia, ktor#mi ste prestupovali a zadová%te 
si nové srdce a nového ducha. Lebo ve' na!o máte zomrie", dome Izraelov? Lebo nemám zá&u-
bu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán. Obrá"te sa preto a %ite!“ Hovorí: „Prosím po)te naspä' 
ku Mne, predt#m ako sa sami zni$íte skrze neviazanos'. Vezmite si nové srdce... Jedno mám. 
Chcem vám ho da', ale musíte sa obráti' a po(iada' ma o to. Nemô(em ho nikomu nanúti'. 
Dovo!te mi, aby som vám ho dal.“ 

4.Dôvod: +tvrt#m dôvodom, pre$o musíme strá+i- svoje srdce nadov,etko je, (e Boh 
vy(aduje poslu&nos' zo srdca. Práve z neho ju Boh o$akáva. Srdce je to, na $o sa Boh pozerá. 
Vy(aduje od nás poslu&nos'. Kde ju od nás vy(aduje? V prvom rade medzi prav#m a !av#m 
uchom. Naz#vame to „duchovná poslu&nos'.“ 

*o to vlastne je? Je to u$enie sa, pre lásku Kristovu v moci Ducha Svätého, priná&a' na&e 
my&lienky a pocity do súladu s Duchom zákona, ktor#m je láska. Boh to vy(aduje... Písmo to 
ve!mi jasne hovorí. 

1. Samuelova 16. kapitola. Poznáte ten príbeh. Samuel, Bo(í prorok, je poveren# ís' do domu 
Izaiho a pomaza' medzi jeho synmi Saulovho následníka. A tak chlapci prichádzajú a predsta-
vujú sa pred prorokom, pod!a poradia ich veku. 

Prvoroden# sa predstavuje prv#: krásny exemplár, 220cm, dlhé tmavé vlasy, &iroké ramená, 
úzky driek, jasn# krá!ovsk# materiál. A Samuel sa natiahne po svoju f!a&u a chystá sa tohto 
o$ividného kandidáta na Saulovho náhradníka pomaza', ke) mu zrazu Boh hovorí: „Nie, nie 
tak r#chlo...“ „Ale Pán hovoril Samuelovi: ,Neh&a' na jeho peknú tvár a na v#$ku jeho postavy, 
lebo som ho zavrhol.‘“ „Skuto$ne? Ale Bo(e, on vyzerá tak dobre, je zdvoril# a dobre vychovan#.“ 
„Nie... Zavrhol som ho.“ „Pre$o Pane?“ „...lebo ja neh&adím na to, na !o h&adí !lovek, preto%e !lovek 
h&adí na to, !o je pred o!ima, ale Hospodin h&adí na srdce.“



148

B,-./0123 450607836, 17. 70928.:0

Preto, priatelia, strá(te si svoje srdce nadov&etko. Boh sa pozerá. On vidí ka(dú my&lienku, 
ktorá preletí cez obrazovku vedomia ná&ho my&lienkového (ivota, tak jasne a $isto. My vidíme 
len vonkaj&ie veci. On vidí vnútorné veci. Neexistuje my&lienka, ktorá by vám $i mne prebehla 
hlavou, o ktorej by si Boh nebol plne vedom#. Jeho o$i prenikajú do úplného jadra ná&ho bytia. 
Je v&evediaci, On vie v&etko! 

Dávid, vychudnut# mal# pastier, ktor# ani nebol v rade, preto(e sa vonku staral o ovce... Jeho 
ve!kí bratia ho tam nechali aby pracoval, aby sa tak oni sami mohli predstavi' prorokovi. Dávid 
bol t#m, ktorého si Boh vybral kvôli jeho srdcu. Mal srdce, ktoré poznalo a milovalo Boha. Ten 
ist# Dávid, predt#m ako odovzdal krá!ovskú korunu svojmu synovi +alamúnovi, povedal: „A ty, 
)alamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slú% mu cel#m srdcom a ochotnou du$ou…“ (1 Par 
28,9) Dávid nezdôraz"uje poslu&nos' na úrovni správania. Hovorí o poslu&nosti hore, medzi 
prav#m a !av#m uchom. A ak tam budeme poslúcha', potom sa správanie postará samo o seba. 

Pre$o ho napomína, aby Mu slú(il cel#m srdcom a ochotnou mys!ou? „...lebo Hospodin zpy-
tuje v$etky srdcia a rozumie ka%dému útvaru my$lienok.“ On rozumie v&etk#m pohnútkam. Boh 
tomu v&etkému rozumie... 

Je(i& sa neustále sna(il rôznymi spôsobmi pomôc' svojmu vyvolenému !udu, <idom, aby 
porozumeli duchovnej prirodzenosti poslu&nosti, po ktorej tú(i. Dospeli k profesionálnemu 
súladu s literou zákona. A aby sa uistili, (e to tak robia, ich zákonníci a farizeji, ich rabíni strávili 
ve!a $asu podrobn#m rozpisom toho, $o predstavuje správne správanie. V skuto$nosti, mali 
popísané celé zväzky o tom, ako sväti' sobotu, a( do najmen&ích detailov. Mali spísané v&etko 
o tom, $o bolo a $o nebolo vhodn#m správaním v sobotu. 

Je zaujímavé, (e $ím menej máte Ducha zákona, ktor# riadi va&e srdce, t#m viac potrebujete 
literu zákona, aby riadila va&e správanie. Ale $ím viac máte Ducha zákona, ktor# riadi va&e srdce, 
ani nepotrebujete literu zákona, preto(e va&e správanie bude prirodzene v súlade s ním.

No preto(e Duch zákona neriadil ich srdcia, upadli do t#ch najvzdialenej&ích definícií, naj-
men&ích detailov, ktoré ur$ovali správne a nesprávne správanie. A ke)(e boli dobre zosúladení 
s t#mito rozmanit#mi „musí& a nesmie&,“ s t#mito pravidlami a predpismi, tak sami seba pre-
sved$ili, (e sú bohatí a zbohatli a nepotrebujú nikoho. (Zj 3,17) 

Nie je vám to známe? Je mo(né, (e sú medzi nami niektorí, $o idú tie( touto cestou? Ako 
mô(e Je(i& pomôc' t#mto sebaoklaman#m, samospravodliv#m zákonníkom a farizejom, dosta' 
sa von z ich jamy formalizmu? 

Sp#tam sa vás to inak: *o ká(ete formalistom? Ká(ete im evanjelium? Opatrne... toto je zá-
kerná otázka. Ká(ete evanjelium formalistom? Nie, a( pokia! im najprv neká(ete zákon. P#tate 
sa pre$o? Nu(, $o je to evanjelium? Je to dobrá správa, (e je tu Vykupite! z hriechu, ktor# nám 
odpú&'a na&e hriechy. Ale (iadny dobr# formalista nezhre&il u( poriadne dlhú dobu. Tak(e ne-
potrebuje odpustenie hriechov, zanechal ich u( dávno predt#m. Ale tí odporní pohania, (ijúci 
za hranicami, ktorí sa, viete, vo v&etkom hrubo správajú a nezachovávajú sobotu, to sú tí, ktorí 
potrebujú odpustenie, nie ja! 

Pozrite priatelia, evanjelium je dobrá správa, (e je tu Spasite!, ale formalista je plne presved-
$en#, (e je schopn# zachráni' sa sám. A poveda' mu, (e potrebuje Spasite!a je pre"ho urá(ka. 
Tak(e predt#m, ako mô(ete $o i len dúfa', (e urobíte prvé základy s vyhlásením evanjelia, musíte 
formalistovi pomôc' uvedomi' si, (e potrebuje Spasite!a. A ako mu pomô(ete pochopi' jeho 
hrie&ny, padl# a chudobn# stav? „Ale hriechu som nepoznal, iba skrze zákon.“ (Rim 7,7) Práve 
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preto Pavol hovorí, (e zákon bol na&ím pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospra-
vedlnení z viery. (Gal 3,24) 

V&etci sa od prirodzenosti sna(íme ospravedlni' skutkami. Stra&nou vecou je, (e ak budeme 
v naozaj dobrom súlade s literou zákona, tak oklameme sam#ch seba a budeme si myslie', (e 
sme spasení na základe na&ich dobr#ch skutkov. Preto Majster Kazate!, ke) ká(e farizejom 
a zákonníkom, ká(e zákon. Ak neveríte, $ítajte! 

Matú&, 5. kapitola, Kázanie na vrchu. Je to typick# záznam Jeho naj$astej&ieho verejného 
prejavu. Vezmime si 20. ver&: „Lebo vám hovorím, (e ak nebude va&a spravodlivos" hojnej$ia ako 
spravodlivos" zákonníkov a farizejov, nevojdete nikdy do nebeského krá&ovstva.“ 

V&imnite si, (e zákonníci a farizeji mali svoju spravodlivos'. Spo$ívala v poslu&nosti a zacho-
vávaní litery zákona. Hovorí Je(i&, (e to nepotrebujeme? Nie, Je(i& hovorí, (e potrebujeme, viac 
ne( len to. „...Ak nebude va$a spravodlivos" hojnej$ia“ ako vonkaj&ia poslu&nos' litere zákona, 
nevojdete nikdy do nebeského krá!ovstva. Preto(e bez svätosti, nikto neuvidí Boha. A ak sa 
chceme sta' svät#mi, musíme by' svätí medzi prav#m a !av#m uchom. Musíme ma' my&lienky 
a pocity v súlade s Duchom zákona, rovnako ako slová a $iny sú poslu&né litere zákona. Preto 
Je(i& hovorí v tom istom kázaní: „Blahoslavení !istí srdcom, lebo oni budú vidie" Boha.“ (Mat 5,8) 

Chcete vidie' Boha? Jeho milos'ou sa musíte sta' $istí srdcom. Nie je na v#ber: „Stíhajte pokoj 
so v$etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána…“ (<id 12,14) 

Vec, ktorá ma tak ve!mi desí je to, (e bude ve!mi ve!a svedomit#ch, literu zákona dodr(iava-
júcich Adventistov siedmeho d"a, ktorí budú po$u' ten hrozn# verdikt, ke) Je(i& príde: „Nikdy 
som vás neznal. Odídite odo m*a, páchatelia neprávosti!“ (Mat 7,23) A oni sa zatackajú a povedia: 
„Po$kaj chví!u, má& asi nesprávneho $loveka. Zachovával som tvoj zákon to!ko rokov. Chodil 
som do zhroma(denia ka(dú sobotu! Podarilo sa mi zdr(a' sa robenia ak#chko!vek zl#ch vecí 
v sobotu! Dokonca som sa zdr(al sledovania TV. Má& nesprávneho $loveka.“ „Odí) odo m"a, 
ty páchate! neprávosti.“ 

Priatelia, ak robíme správne veci z nesprávnych pohnútok, v Bo(ích o$iach je to neprávos'. 
Nezále(í na tom, aká svedomitá je va&a poslu&nos' litere zákona, ak to nerobíte preto, (e milu-
jete Boha, potom to u( nie je ani poslu&nos', ale je to neprávos'. A ja vás prosím, uvedomte si 
to teraz, k#m je tu e&te mo(nos', (e sa stanete nefal&ovan#mi, ak nie ste. Bo(e nedovo!, aby sme 
pokra$ovali v samospravodlivosti, v sebaklame, a( k#m nebude príli& neskoro sta' sa r#dzimi. 

Viem, (e je nepríjemné niekoho upozorni', (e nemusí by' ani obráten#, hoci má u( &edivé 
vlasy a sedáva v tej istej lavici, so svojou ko&e!ou a kravatou u( ve!a rokov. Nikto, kto bol tak#m 
svedomit#m uchovávate!om litery zákona nemá rád, ke) ho niekto upozorní, (e dokonca nie je 
ani obráten#. No stále je tu tá mo(nos'! Prosím, neobjavte to, a( ke) bude príli& neskoro nie$o 
proti tomu urobi'. Prosím kvôli vám a kvôli Kristovi. Boh (iada viac ako len spravodlivos' zá-
konníkov a farizejov. Áno, poslu&nos' litere zákona sa vy(aduje, ale my musíme ma' viac ako len 
to. Musíme ma' duchovnú poslu&nos'. Musíme by' zamilovaní do Darcu zákona, ak skuto$ne 
chceme zákon zachováva'. 

Nie je mo(né dodr(iava' sobotu, pokia! nemilujete Pána soboty. Nezále(í ako technicky 
správne je va&e správanie. Ak nie ste v zbore preto, lebo milujete Je(i&a, nesvätíte sobotu. Musím 
vám to poveda' tak, ako to je. Pre t#ch, ktorí skuto$ne zachovávajú sobotu, je sobota pote&e-
ním. Preto(e sa te&ia z Pána soboty. Horlivej&ie sa te&ia na západ slnka v piatok ve$er, ako na zá-
pad slnka v sobotu ve$er, $o je ve!mi odli&né od nás ostatn#ch. Ak sa horlivej&ie te&íte na západ 
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slnka v sobotu ve$er, ako na západ slnka v piatok ve$er, som tu, aby som vám povedal, (e ste 
nesvätili sobotu. Nezále(í na tom, aké vhodné bolo va&e správanie po$as 24 hodín, nesvätili ste 
sobotu. Preto(e zachovávanie soboty je pre vás povinnos'ou a vyd#chnete si, ke) u( je pre$ a( 
do )al&ieho t#(d"a. A vy sa spokojne mô(ete vráti' k tomu, $o ste si skuto$ne priali robi' po$as 
t#ch 24 hodín. A ak sa to podobá va&ej skúsenosti, prosím pochopte, (e nebudete pripravení ís' 
domov, do Otcovho domu, sväti' tisícro$nú sobotu. Milénium je v Bo(ích v#po$toch siedmy 
de", Sobota. U Boha je de" ako Tisíc rokov. (2 Pet 3,8) Ko!ko rokov má planéta Zem? 6000 rokov. 
Tak(e milénium je ten siedmy de", sobota, v obraznom (6000 ro$nom) t#(dni oddelenom pre 
spásu. Musíte by' k sebe skuto$ne úprimní. Ak sotva doká(ete vydr(a' 24 hodinovú sobotu, 
budete &'astní, ak budete musie' vydr(a' 1000 ro$nú sobotu? 

A ako som u( predt#m povedal: Boh nevezme do neba nikoho, kto by tam nebol &'astn#. 
Pozrite, v nebi budeme dlhú dobu. A neviem ako vy, ale ja neverím v Boha, ktor# by pripustil 
ve$né trápenie. Ak by Boh vzal do neba neobrátenú osobu, bolo by to pre "u peklo... 

Preto vás, z h;bky svojho srdca prosím, u$te sa, ako by' &'astn# v svätosti u( teraz, preto(e 
celé nebo je o svätosti. A ak ste nena&li &'astie vo svätosti, nebudete tam &'astn#mi táborníkmi, 
a ani tam nebudete schopní ís', preto(e bez svätosti, nikto nemô(e vidie' Boha. Musíme ma' 
viac, ne( len vonkaj&iu poslu&nos', milí spoluob$ania Laodicey. Musíme ma' viac... 

Potom, ako to Je(i& povedal, pristúpil k roz&irovaniu duchovnej prirodzenosti zákona. Za$nime 
s Jeho jednaním s na&imi pocitmi. Chce nám pomôc' vidie', akú má nad nimi zákon právomoc. 

Matú& 5,21: „Po!uli ste, %e bolo povedané star#m: ,Nezabije$!‘ A ktoko&vek by zabil bude vinn# 
aby bol vydan# moci súdu.“ Teraz po$úvajúci samospravodliví zákonníci a farizeji, r#chlo hod-
notia svoj (ivot: „Pichol som niekedy niekoho do chrbta? Nie. Udrel som niekoho do hlavy tak, 
(e zomrel? Nie. Preto, pokia! ide o zákon, som spravodliv#.“ Pozrite, ak zoberieme do úvahy 
len dodr(iavanie litery zákona, tak pravdepodobne na blízku nie je nikto, kto poru&il zákon, 
hovoriaci: „Nezabije$.“ (2 Moj 20,13) *o ale robí Darca zákona? Ide nám poveda', $o t#m vlastne 
myslel. A mimochodom, má na to právo, lebo On je Ten, ktor# ho napísal svojim prstom na ka-
menné dosky. Má právo nám poveda', $o t#m myslel. „Ale Ja vám hovorím, %e ka%d#, kto sa hnevá 
na svojho brata bez prí!iny, bude vinn#, aby bol vydan# moci súdu. A ktoko&vek by povedal svojmu 
bratovi, Ráka!“ ...$o je vo!ne prelo(ené ako hlupák, „bude vinn#, aby bol vydan# moci vysokej rady. 
A ktoko&vek by povedal: ,Blázon!‘“ ...ve!mi silné slová vo v#zname „ty bezbo(n# nehanebník...“ „...
bude vinn#, aby bol uvrhnut# do ohnivého pekla.“ 

V&imnite si, (e $ím viac sa vina stup"uje, t#m viac je navonok zjavne a silno vyjadren# hnev, 
a nenávis'. Ale aj na tre'om stupni e&te stále nie sme na strane skuto$nej vra(dy. Vec, ktorú si 
musíme uvedomi' je to, (e mô(eme v Bo(ích o$iach poru&i' zákon, ktor# hovorí: „Nezabije$!“ 
len pocitmi hnevu e&te skôr, ako ich vyjadríme jedin#m slovom „hlupák.“ To je druh# stupe". 

Zákon je duchovn#. Má právomoc nad na&imi najvnútornej&ími pocitmi... nie len nad na&ím 
správaním. Niekto z vás mô(e poveda': „Hej trochu spoma!. Koniec koncov je napísané: ,Kto-
ko!vek sa hnevá na svojho brata bez prí$iny, bude vydan# moci súdu.‘ To sa m"a net#ka, nikdy 
sa nehnevám bez prí$iny. V(dy mám skuto$ne dobr# dôvod, aby som sa na niekoho nahneval. 
Hnevám sa, len ke) niekto povie nie$o skuto$ne odporné, urobí nie$o podlé, at). To sa ur$ite 
nemô(e aplikova' na m"a, alebo áno?“ 

Nu(, milí usilovní h!ada$i zadn#ch dvierok, po$úvajte: Fráza „bez prí!iny“ sa v t#ch naj-
star&ích rukopisoch, ktoré pova(ujeme za najpresnej&ie, nenachádza. Nie je to tam. Niektoré 
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z nov&ích prekladov, re&pektujúce starodávne rukopisy, uvádzajú: „Ktoko&vek sa hnevá na svojho 
brata, bude vydan# moci súdu.“ 

A mimochodom, ak chcete ten ist# základn# koncept, ale bez zadn#ch dvierok, nalistujte si 
1. Jánovu 3,15: „Ka%d#, kto nenávidí svojho brata, je vrahom...“ Zadné dvierka sa tu teda zatvá-
rajú. Ur$ite mô(eme prestúpi' zákon, ktor# hovorí: „Nezabije&,“ pokia! pocity nenávisti vo$i 
ná&mu bratovi len ukr#vame. Ak napriek tomu trváte, (e to slovné spojenie „bez prí!iny“ treba 
zahrnú', tak si prosím uvedomte, (e jediná vec, ktorá to pripú&'a je &peciálny hnev. 

Existuje hnev, ktor# nie je hriechom? Áno, naz#va sa „oprávnené rozhor$enie.“ Ale $o to 
oprávnené rozhor$enie vlastne je? Bu)te ve!mi opatrní, $o sa sna(íte dosta' pod túto hlavi$ku. 
Oprávnené rozhor$enie je nenávis' k hriechu. Je(i& nenávidel hriech s dokonalou nenávis'ou, 
ale po celú dobu miloval hrie&nika dokonalou láskou. My to (ia! robíme opa$ne. Milujeme 
hriech a nenávidíme hrie&nika. To ale pod hlavi$ku oprávneného rozhor$enia nespadá. 

Child Guidance, str. 95: „Je to hriech hovori" netrpezlivo a podrá%dene, alebo sa cíti" nahne-
vane – i napriek tomu, %e nehovoríme.“ O tom Je(i& hovorí vo svojom Kázaní na vrchu. Tak(e, 
len preto, (e ste schopní si zahryznú' do jazyka, zdr(a' sa a nepoveda' „hlupák,“ to e&te nemusí 
znamena', (e ste neporu&ili zákon, ktor# hovorí: „Nezabije$!“ Bdejte, aby ste nesk;zli do telesné-
ho zm#&!ania. 

Viete, telesná myse! vás mô(e navies' k tomu, (e poviete: „Dobre, ak som vinn# z poru&enia 
zákona, ktor# hovorí: ,Nezabije&,‘ u( len ke) mám pocity hnevu a nenávisti vo$i bratovi, tak 
potom mô(em ís' rovno )alej a dosta' spä' v&etky v#davky a aj si jednu udrie'. Ve) i tak som 
vinn#. Alebo ho úplne odrovna'.“ Priatelia, va&a vina sa tak podstatne zvä$&uje. Preto, prosím 
necho)te touto cestou! 

Znamenia $asu, 5. júna 1901: „Kristus vo svojom u!ení plne rozvinul princípy zákona, urobiac 
ich jednoduch#mi, aby sa to net#kalo len vonkaj$ích !inov, ale aj srdca, siahajúc a% k nevyslove-
n#m my$lienkam.“ Áno, je lep&ie zahryznú' si do jazyka ako poveda' „hlupák,“ ale zákon siaha 
k nevysloven#m my&lienkam a emóciám, ktoré sú v skrytosti srdca. A ak máte skryté pocity 
nenávisti a hnevu vo$i bratovi, prestúpili ste zákon, ktor# hovorí: „Nezabije$...“ a to preto, lebo 
zákon je duchovn#. 

Efe(anom 4,26 hovorí: „Hnevajte sa a, nehre$te, slnko nech nezapadá nad va$ím rozhneva-
ním sa.“ 

Review and Herald, 18. február 1890: „Je to oprávnené rozhor!enie vo!i hriechu, ktoré pramení 
z horlivosti pre Bo%iu slávu, nie ten hnev podnieten# sebeláskou, alebo zranenou cti%iados"ou, !o 
sa vz"ahuje na Písmo: ,hnevajte sa a nehre$te.‘“ Teda jedin#m hnevom, ktor# nie je hriechom je 
oprávnené rozhor$enie. 

Boh nám pomáhaj nau$i' sa podria)ova' na&e pocity Duchu zákona, ktor#m je láska. Verte 
mi, (e ke) sa to budeme u$i', budeme rozhodne &'astnej&ími !u)mi. Je to príjemné, cíti' sa 
nahnevane a ma' pocit nenávisti vo$i druh#m? Nie je! Ochudob"uje to vás a aj ich. Je príjemné, 
cíti' lásku k druh#m? Áno. Chcete by' &'astní? Potom sa u$te by' svät#mi. U$te sa by' svät#mi 
medzi prav#m a !av#m uchom. U$te sa strá(i' svoje srdce nadov&etko. U$te sa priná&a' va&e 
my&lienky a pocity do súladu s Duchom zákona...
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18.KAPITOLA

ZÁKON BOL NA"ÍM PESTÚNOM
(Gal 3,24)

U( sme si povedali nieko!ko dôvodov, pre$o je pre nás dôle(ité, aby sme strá(ili svoju myse! 
nadov&etko. Pozreli sme sa na duchovnú povahu zákona a na pozoruhodné u$enie Krista, Maj-
stra U$ite!a, nazvané Kázanie na vrchu, kde tú duchovnú povahu zákona vykladal. Cítil potrebu 
to urobi', lebo oslovil mnoh#ch samospravodliv#ch pokrytcov, ktorí (ili v súlade s literou záko-
na, akoby to bolo ich zamestnanie, no úplne zabudli (i' v súlade s duchom zákona. 

Presne preto, moji milí priatelia, tí istí svedomití dodr(iavatelia litery zákona, dodr(iavatelia 
soboty, boli takí dychtiví s"a' telo Pána soboty z krí(a, aby neporu&ili sobotu. Hovoríme tu 
o ch#bajúcom duchu zákona. A vedzte, (e sme schopní takého istého pokrytectva. Nemyslím 
teraz na to, (e niekto z nás v sobotu pracuje, ale bu)me k sebe úprimní... 

O $om v sobotu rozprávame? O práci a v&etk#ch mo(n#ch svetsk#ch, ka(dodenn#ch veciach. 
„Lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Mat 12,34, Luk 6,45) Len preto, (e sa vyhneme 
nevhodnému správaniu si myslíme, (e svätíme sobotu. A preto(e sme schopní toho istého dru-
hu pokrytectva, Je(i&, ktor# kázal verejne zákonníkom a farizejom, sa im pokú&al pomôc', aby 
pochopili, (e poslu&nos' zákonu je viac, ako dodr(ovanie litery zákona. Preto hovorí: „Ak nebude 
va$a spravodlivos" hojnej$ia ako spravodlivos" zákonníkov a farizejov nevojdete nikdy do nebeského 
krá&ovstva.“ (Mat 5,20) Musíte ma' posvätené srdce, ak chcete by' spôsobilí pre nebo, lebo bez 
posvätenia nikto neuvidí Pána. (<id 12,14) 

Bratia a sestry, ak si myslíte, (e dnes nemusia adventisti siedmeho d"a po$úva' tie isté káz-
ne, tak si to prosím znovu premyslite. My sme tie( profesionálni dodr(iavatelia litery zákona. 
Preto sme vla(ní, robíme samé správne veci, no z nesprávnych pohnútok. Preto aj my potrebu-
jeme po$úva' duchovnú podstatu zákona. 

Pozreli sme sa spolo$ne na prikázanie, ktoré hovorí: „Nezabije$!“ (Ex 20,13) Jeho právomoc 
nezasahuje len na&e správanie, no tie( na&e najvnútornej&ie súkromné pocity. „Ka%d#, kto ne-
návidí svojho brata, je vrahom.“ (1 Ján 3,15) Ak prechovávame hnev vo$i bratovi, aj ke) si za-
hryzneme do jazyka a nepovieme mu, (e je hlúpy, stále t#m prestupujeme zákon, ktor# hovorí: 
„Nezabije&!“ lebo ten zákon je duchovn#. A práve tu strácame dych. 

No teraz musíme urobi' nie$o e&te nepríjemnej&ie. Musíme sa pozrie' na to, ako zákon apli-
kova' do na&ich my&lienok, ako aj na&ich pocitov. Kristus nám adresoval siedme prikázanie, aby 
nám tomu pomohol porozumie'. Toto prikázanie je ve!mi vá(nym problémom. Prekra$uje sa 
neustále. Pán jasne hovorí u Matú&a 5,27-28: „Po!uli ste, %e bolo povedané star#m: Nescudzolo%í$. 
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Ale ja vám hovorím, %e ka%d#, kto by pozrel na %enu s my$lienkou po%iada" ju, u% aj scudzolo%il 
s *ou vo svojom srdci.“ Ke) Je(i& povedal, citujúc prikázanie: „Nescudzolo%í$,“ (Ex 20,14) zákonníci 
a farizeji, ktorí ovládali svoje správanie v zhode s literou zákona, sa r#chlo preskúmali a polo(ili 
si otázku: „Urobil som to niekedy? Nie. Som teda spravodliv#.“ No Je(i& pokra$uje a hovorí: „Ale 
ja vám hovorím, %e ka%d#, kto by pozrel na %enu s my$lienkou po%iada" ju, u% aj scudzolo%il s *ou 
vo svojom srdci.“ Poproste Ducha Svätého o pomoc, v zavedení tejto aplikácie do va&ej vlastnej 
skúsenosti...

Toto je adresované hlavne mu(om. Bratia, uznávate, (e sme schopní prekro$i' zákon, ktor# 
hovorí: „Nescudzolo%í$!“ v súkromí samotnej predstavivosti? Viete, toto je nie$o, $o vä$&ina ne-
uznáva. 

Pamätám si, ako som raz stál ved!a mlad#ch mu(ov. Bolo to pred mnoh#mi rokmi, ke) som 
bol aj ja mlad#, a bolo to na takom peknom zhroma(dení pod &írym nebom. Bola tam jedna 
sporo odetá (ena, prechádzajúca okolo, a pozerali sa na "u s ve!mi (iadostiv#mi poh!admi. Ke) 
sa stratila z doh!adu, jeden z nich poznamenal, (e som sa toho nezú$astnil. A povedal mi: „No 
tak, ve) poh!adom nikomu neublí(i&.“ No p#tam sa vás, je to pravda?

Naozaj ve!a !udí tomu verí. Myslia si, (e pokia! ni$ neurobili, tak nezhre&ili. No Je(i& povedal: 
„Ka%d#, kto by pozrel na %enu s my$lienkou po%iada" ju, u% aj scudzolo%il s *ou vo svojom srdci.“ 
Zamyslite sa nad t#m. Zákon je duchovn#. Má teda právomoc nad t#m, $o sa deje v súkromnej 
sfére va&ej predstavivosti. Preto mô(ete prekro$i' zákon, ktor# hovorí: „Nescudzolo%í$!“ v súkro-
mí va&ej samotnej fantázii.

Patriarchs and Prophets, str. 308:„Nescudzolo%í$. Toto prikázanie zakazuje nielen ne!isté skut-
ky, $i zmyselné my&lienky a (iadosti, ale aj v$etko, !o ich podnecuje a vyvoláva.“ Sú nejaké prakti-
ky, ktoré smerujú k podnecovaniu zmyseln#ch my&lienok a (iadostí?

Drahé sestry, toto sa mo(no hodí pre vás. Dovo!te, aby som vás láskavo oslovil, ako brat, kto-
r# vás má rád. A bratia, nenechajte ma v tom samého. Na&e sestry sa obliekajú a správajú spô-
sobom, ktor# prebúdza zmyselné my&lienky a tú(by. Viete, mu(i sú ve!mi vizuálne orientovaní... 
viac ako (eny. Dajú sa ve!mi !ahko vizuálne stimulova'. Ak sa obliekate a konáte spôsobom, 
ktor# podnecuje v mu(och zmyselné tú(by, prosím vedzte, (e pred Bohom a v knihe záznamov 
v nebi, ste práve tak vinné zo spáchania cudzolo(stva ako mu(i, vo fantázii svojej mysle. Bojím 
sa o mnohé milé sestry, ktoré budú musie' $eli' dlhému záznamu cudzolo(stva, aj ke) mo(no 
skuto$ne nikdy nepri&lo k skutku, no z dôvodu ako sa obliekali a správali, prekro$ili zákon, ktor# 
hovorí:„Nescudzolo%í$!“ Hovorím vám to, lebo vás mám rád. Niektoré z vás si to ani neuvedo-
mujete. No desivé je, (e niektoré áno, a robíte to aj tak, lebo sa vám pá$i tento druh pozornosti. 

Milí priatelia, aké sú dôsledky toho, $o sa t#ka celého, masívneho pornografického priemys-
lu? Pornografia jasne smeruje k podnecovaniu zmyseln#ch my&lienok a tú(ob. O tom to v&etko 
je. Aké sú dôsledky toho, $o sa t#ka pravdepodobne najuniverzálnej&ieho, smrtiaceho osobného 
návyku, v ktorého otroctve sa !udstvo nachádza, známeho ako masturbácia? Nie je to náhodou 
prekro$enie zákona, ktor# hovorí: „Nescudzolo%í$?“ Samozrejme, (e je... 

Ak ste k sebe vôbec $estní alebo objektívni, ste si vedom# duchovného charakteru tohto 
zákona. Prosím uvedomte si, (e aj ke) nikto in# nevie $o robíte, Boh to vie. A v súdny de" bu-
dete musie' $eli' úplne presnému a precíznemu záznamu, ka(dej zmyselnej my&lienky a $inu. 
Prosím vás, pokia! je e&te $as, dosiahnite odpustenie a ví'azstvo. Vo va&om záujme vás prosím, 
neklamte sami seba. 

Oliver
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Je to pre m"a ve!mi desivé, ko!ko je teraz na internete be(ne dostupnej pornografie. Porno-
grafick# priemysel zarába viacej pe"azí, ne( v&etky ostatné obchodné spolo$nosti na internete. 
Tu vidíme, aké rozsiahle je to otroctvo. Ak je niekto z vás v tomto uväznen#, prosím... Nech vás 
Je(i& Kristus svojou krvou a svojim Duchom oslobodí. Tam spo$íva sloboda! Vy to mô(ete pre-
kona'! Bude to síce vy(adova' vytrvalé úsilie spojené s Bo(ou milos'ou, no i tak to mô(ete, ba 
musíte prekona'.„Blahoslavení !istého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mat 5,8)V (iadnom prípade 
nemô(ete by' $ist# v srdci, ke) sa podie!ate na tak#chto praktikách. Takto nebudete spôsobilí 
na to, aby ste dostali nebeské ob$ianstvo a ve$n# (ivot.

Moji drahí priatelia, musíte si strá+i- srdce nadov,etko, preto(e je to práve srdce, kde sa 
Boh pozerá, a kde od nás vy(aduje poslu&nos'. 

Teraz by niekto z vás mohol poveda': „Po$kaj! Znamená to, (e v(dy ke) mám zlú my&lienku, 
tak som zhre&il?“ Nie, lebo by' pokú&an# e&te nie je hriech. Poku&enie v&ak v(dy upúta va&e my&-
lienky. No k!ú$ov#m bodom je to, $o s tou my&lienkou urobíme. To ur$í, $i z toho bude, alebo 
nebude hriech, alebo $i to zostane len pri poku&ení, ktoré, z Bo(ej milosti, prekonáme. V )al&ích 
kapitolách budeme ve!mi starostlivo a systematicky &tudova', $o spôsobuje, (e sa z poku&enia 
stane hriech. Vä$&ina !udí si myslí, (e poku&enie sa nestane hriechom, pokia! skuto$ne nevy-
konáme skutok. No v skuto$nosti to tak nie je. Je(i& sa vyjadruje jasne: „Ka%d#, kto by pozrel 
na %enu s my$lienkou po%iada" ju, u% aj scudzolo%il s *ou vo svojom srdci.“ Hoci ste nevykonali 
skutok, i tak ste prestúpili zákon, ktor# hovorí: „Nescudzolo%í$!“ 

Znova sa tu teda vytvára otázka, $o spôsobí, (e sa poku&enie stane hriechom? Budeme sa 
jej e&te venova' neskôr. No nateraz, aby sme si to objasnili, vám pre$ítam jeden v#rok, a ústne 
zdôrazním tie k!ú$ové body, ktoré sná) odkryjú na akom mieste a ak#mi spôsobmi sa z poku-
&enia stáva hriech. 

Testimonies, zv. 2, str. 561: „Musí$ si kontrolova" svoje my$lienky. Toto nebude &ahká úloha. 
Nemô%e$ ju splni" bez dôkladného a dokonca maximálneho úsilia.“ Opä' to znie ako: „Strá% si svoje 
srdce nadov$etko!“ (Prísl 4,23) „Napriek tomu to Boh od teba vy%aduje, je to povinnos" spo!ívajúca 
na ka%dej zodpovednej bytosti. Si zodpovedná Bohu za svoje my$lienky. Ak sa oddáva$ márniv#m 
predstavám, dovo&uje$ svojej mysli, aby sa zaoberala ne!ist#mi námetmi, potom si do istej miery 
vinná pred Bohom tak, ako keby tvoje my$lienky boli premenené na !in. Jediné, !o bráni takému 
!inu, je len nedostatok príle%itostí.“ Takto to funguje. Práve toto ur$uje, $i ste alebo nie ste len 
pokú&aní, alebo $i ste u( zhre&ili. Ke) máme zlú, ne$istú my&lienku, a ak ju okam(ite, pre lásku 
Kristovu odmietneme, nezhre&ili sme, ale sme prekonali poku&enie. No ak dovolíte, aby vám 
zostali v mysli a zaoberáte sa nimi, prem#&!ate o nich a snívate, v Bo(ích o$iach ste zhre&ili...
Uvedomte si to, prosím. 

Niet divu, (e Izaiá& hovorí v 55,7:„Nech opustí bezbo%n# svoju cestu a ne$&achetn# !lovek svoje 
my$lienky.“ Na&e smerovanie, na&e správanie zmeníme len jedin#m spôsobom. Zmenou svojich 
my&lienok! „Nech opustí bezbo%n# svoju cestu a ne$&achetn# !lovek svoje my$lienky a nech sa na-
vráti k Hospodinovi, a z&utuje sa nad ním, a k ná$mu Bohu, lebo je hojn# odpusti".“ Musíte v&ak 
k nemu prís' a prosi' ho o to, rovnako ako o ví'azstvo. Ver& 8-9: „Lebo moje my$lienky nie sú 
va$imi my$lienkami ani moje cesty nie sú va$imi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o ko&ko vy$$ie sú 
nebesia ne% zem, o to&ko sú vy$$ie moje cesty ne% va$e cesty a moje my$lienky ne% va$e my$lienky.“ 
Bo(e, pomô( nám myslie' my&lienkami Krista, aby sme mohli chodi' po Jeho cestách v na&ich 
(ivotoch. 



155

B,-./0123 450607836,18.70928.:0

Presne toto má na mysli Dávid, ke) hovorí: „Vo svojom srdci som ukryl tvoju re!, aby som 
nezhre$il proti tebe.“ (< 119,11) Srdce je miesto, kde získame, alebo strácame v boji proti poku-
&eniu... 

Svedectvá, zv. 8, str. 314: „Na$e srdcia musíme vzdeláva", aby stáli pevne v Bohu. Máme si 
vytvára" zvyky v myslení, ktoré nám umo%nia odoláva" poku$eniu. Musíme sa nau!i" pozera" 
dopredu. Princípy Bo%ieho slova – princípy, ktoré sú vy$$ie ne% nebesá, a ktoré siahajú a% do ve!-
nosti – máme chápa" v ich vz"ahu k ná$mu ka%dodennému %ivotu. Ka%d# !in, ka%dé slovo, ka%dá 
my$lienka má by" v súlade s t#mito princípmi.“ Je to naozaj vysoká méta. „Na$e srdcia musíme 
vzdeláva", aby stáli pevne v Bohu.“ 

Polo(ím vám otázku: Získali ste vzdelanie za jednu noc? Ur$ite nie. Získa' vzdelanie trvá ne-
jak# $as. Nep#tam sa vás $i máte, alebo nemáte titul, ani $i ste absolvovali, alebo neabsolvovali 
tento vzdelávací proces. No p#tam sa vás: Zapísali ste sa vôbec do tejto &koly? Viete, toto je 
Kristova &kola. (CT 51.1) Tu sa u$íme bojova' a vyhráva' duchovn# boj ovládania mysle. Vä$&ina 
kres'anov sa e&te ani nezapísala do tejto &koly. Jednoducho sa zapísali do &koly ovládania sprá-
vania. Tak ako sa zvy&ok sveta pokú&a dr(a' pod vekom nevhodné správanie, aby si nepokazil 
meno, alebo sa nedostal do 'a(kostí. To ale nie je tá &kola, do ktorej by kres'an s najvä$&ím 
predpokladom mal by' zapísan#. Máme by' zapísaní do Kristovej &koly, kde sa u$íme ovláda' 
my&lienky a pocity. Ste v tej &kole? Zapísali ste sa u( do nej? E&te tu tá mo(nos' je... 

Toto vzdelanie nám má pomôc' dosta' sa na miesto, kde princípy Bo(ieho Slova – máme tu 
znova na&e slovo „princípy“ – u( sme si o nich nie$o povedali... Princípy, tie ktoré pí&e Duch Svät# 
na na&e srdcia sú nie$o ove!a podstatnej&ie ako „robi', $i nerobi'.“ Je to základn# Bo(í zákon, princíp 
Bo(ej vlády, kde „robi', $i nerobi'“ sú jednoducho praktické aplikácie. „Princípy Bo%ieho slova – prin-
cípy, ktoré sú vy$$ie ne% nebesá, a ktoré siahajú a% do ve!nosti – máme chápa' v ich vz'ahu k ná&mu 
ka%dodennému %ivotu. Ka%d# !in, ka%dé slovo, ka%dá my$lienka má by" v súlade s t#mito princípmi.“ 
Toto je tá vysoká méta, ku ktorej nás Biblia vyz#va, aby sme ju dosiahli. 2. Korin'anom 10,5: „ktorí 
boríme úmysly a ka%dú vysokos", ktorá sa povy$uje proti známosti Bo%ej, a zajímame v plen ka%dú 
myse& do poslu$nosti Krista.“ Je to vysoká méta, no neuch#!te sa prosím k ni(&ej. 

Teraz vám polo(ím jednu dôle(itú, prechodnú otázku. Je mo(né, aby sme to urobili? Je mo(-
né, aby to prirodzen# $lovek dokázal? Nie, $o najdôraznej&ie, nie. Nielen (e je nemo(né, aby 
prirodzen# $lovek priniesol ka(dú my&lienku do zajatia poslu&nosti Krista, no je nemo(né, aby 
prirodzen# $lovek priniesol $o i len jednu my&lienku do zajatia poslu&nosti Krista. Tvrdím to 
opä' na základe Písma. Rimanom 8,7 hovorí o prirodzenom $loveku a o prirodzenom srdci: 
„... preto%e myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo 
sa ani nemô%e podriadi".“ 

Pavol nám tu vlastne hovorí, (e telesná, prirodzená myse! je totálne neschopná, riadi' sa du-
chom zákona. Jednoducho to nedoká(e. No dávajte pozor! Dostato$ná sebecká motivácia mô(e 
spôsobi' to, (e budete ovláda' va&e správanie pod!a litery zákona. Nebudete ho v&ak ovláda' du-
chom zákona. Práve v tom spo$íva pozoruhodná schopnos' oklama' nás, (e sa budeme pova(o-
va' za niekoho, k#m v skuto$nosti nie sme. Vidíte, „naj&stivej$ie od v$etkého je srdce a je nedu%ivé 
na smr".“ (Jer 17,9) Je naozaj desivo schopné maskova' svoju hrie&nos' obielením a správaním, 
ktoré je v zhode s literou zákona. To je jeden z dôvodov, pre$o nikdy nie je bezpe$né ani múdre, 
aby sme hodnotili legitímnos', r#dzos' na&ej kres'anskej skúsenosti anal#zou ná&ho správania. 
Nikdy to nie je bezpe$né... 
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Znamenia doby, 23.máj 1895: „Telesná [alebo prirodzená*] myse& je nepriate&stvom vo!i Bohu; 
nepodria'uje sa zákonu Bo%iemu, lebo sa ani nemô%e podriadi".“ 

Pozrel som sa na slovo prirodzená, aby som lep&ie pochopil, pre$o ho in&pirácia dáva do zá-
tvorky a pou(íva ho pre lep&ie porozumenie. „*Prirodzená: sa vz"ahuje na nie!o prírodné alebo 
kon$titu!né; nám vlastné; vrodené; existujúca od prírody, nie získaná, ale vrodená.“ 

Máme zdedenú, nám vlastnú, vrodenú nenávis' k Bohu a absolútnu, nenapravite!nú rebéliu 
vo$i Jeho zákonu. Toto je na&a vrodená prirodzenos', priatelia. V tomto stave sa prirodzene ro-
díme. V(dy tu musím dolo(i': Bohu bu) chvála za to, (e sa mô(eme narodi' znovu! Av&ak srdce, 
ktoré získame ako prirodzené dedi$stvo, je tyranizované duchom, zákonom, resp. princípom 
sebectva. Preto nie je schopné podria)ova' sa duchu zákona lásky. Telesn# $lovek nenávidí Boha 
a spravodlivos', no miluje satana a hriech. 

Mohli by ste namieta': „No tak, myslím si (e si za&iel trochu pri)aleko. Poznám !udí, ktorí si 
nenárokujú, (e sú kres'ania a nikdy by nepovedali, (e nenávidia Boha.“ 

Ak by ste pred vy&e 2000 rokmi pri&li za zákonníkmi a farizejmi, a sp#tali sa ich, $o si myslia 
o Mesiá&ovi, ktor# má $oskoro prís', $o by povedali? „Ó, tak ve!mi po tom tú(ime. To je to, 
na $o sa te&íme. U( sa nevieme do$ka', kedy príde.“Ak by ste im boli povedali, (e nenávidia Me-
siá&a, jednoducho by vám povedali: „Vy nie ste normálny!“ Na mieste by vás ukame"ovali. „My 
Mesiá&a milujeme!“ No ke) naozaj pri&iel, zavra(dili Ho. Nastal tu obrovsk# sebaklam. Telesné 
srdce si vymyslí telesného Boha, a potom takého Boha miluje. Presne toto urobili tí pradávni 
zákonníci a farizeji. Predstavovali si telesného Mesiá&a, ktor# mal naplni' v&etky ich sebecké zá-
ujmy. Mal ich nadradi' nad ka(dého na zemi, zlomi' otroctvo rímskej nadvlády a spôsobi', aby 
boli re&pektovaní a cel#m svetom obdivovaní. Toto je Mesiá&, akého milovali. No ke) pri&iel ten 
reálny, zavra(dili ho. A milí priatelia, desí ma, (e mnohí z nás robia presne tú istú vec. Vyna&li 
sme telesného spasite!a, a ako tak#, je ve!mi prí'a(liv# pre telesnú myse!. On vás robí zdrav#mi, 
prosperujúcimi. Sp;"a v&etky va&e potreby, chráni vás. Robí vás &'astn#mi. Samozrejme, nikdy 
po vás ne(iada, aby ste zapreli sami seba. Je to ten boh, ktorého mnohí v kres'anstve milujú. 
Z toho dôvodu mô(e satan tak úspe&ne steles"ova' Je(i&a Krista. Audia h!adajú tak# druh mesi-
á&a. Nenechajte sa v tomto zmias'. Prirodzen# $lovek mô(e Boha jedine nenávidie'. 

Ale dodajme si odvahu: Mô(eme predsa zakúsi' nadprirodzenú zmenu, ktorá nám umo(ní 
milova' Boha, cel#m svojím srdcom, du&ou, mys!ou a silou. To je ten prav#, reálny Boh. Toto 
nám umo(ní získa' nové srdce. No predt#m ne( ho vôbec dostaneme, musíme o" poprosi'. 
Boh nám nemô(e da' ni$ bez toho, aby sme o to prosili... Nie bez poru&enia na&ej slobodnej 
vôle. Kvôli tomu celá ekonomika nebies pracuje na jednoduchom princípe: „Proste a bude vám 
dané...“ (Mat 7,7) Je toho tak ve!a $o vám Boh chce da', ale On vám to nemô(e nanúti'. A hoci 
si to ni$ím nemô(ete zaslú(i', mô(ete o to prosi'. No je tu problém.

Nebudeme o to prosi', a( k#m si neuvedomíme, (e to vá(ne potrebujeme. A $o nám po-
mô(e uvedomi' si svoju potrebu nového srdca? Duchovne rozlí&ite!n# Bo(í zákon. Je ve!mi 
dôle(ité toto pochopi'. Zaryme preto hlb&ie. Toto telesné srdce, ktoré nenávidí Boha, nie je 
schopné podriadi' sa duchu zákona. No je a( neuverite!ne schopné podriadi' svoje správanie 
litere zákona. 

Review and Herald, 11. apríl 1893: „Je mimo sily !loveka pá!i" sa Bohu neh&adiac na Krista. 
Mô%eme robi" rozhodnutia a s&ubova", no telesné srdce premô%e v$etky na$e dobré úmysly. Mô%eme 
kontrolova" na$e vonkaj$ie správanie, no nemô%eme zmeni" svoje srdce.“
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Steps to Christ, str. 18: „My sami nemô%eme uniknú" priepasti hriechu, do ktorej sme upadli. 
Na$e srdcia sú zlé a my ich nemô%eme zmeni". ‚Kto mô%e vyda" !isté z ne!istého? Nikto!‘ ‚...preto%e 
myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria'uje zákonu Bo%iemu, lebo sa ani ne-
mô%e podriadi".‘ ( Jób 14,4 a Rim 8,7) V#chova, vzdelanie, vô&ové vypätie a &udské úsilie majú svoj 
v#znam, ale tu sú bezmocné.“ *o v&ak mô(u robi'? „Navonok mô%u podnieti" bezchybné správanie, 
no srdce zmeni" nemô%u; prame* %ivota neo!istia. Skôr ne% sa !lovek obráti od hriechu k svätosti, 
musí zasiahnu" ur!itá moc zvonku, nov# %ivot zhora. Tou mocou je Kristus. Len Jeho milos! 
mô(e o(ivi! um-tvené duchovné schopnosti a pritiahnu! ich k Bohu, k svätosti.“ Pria-
telia, tá sila bude na&a, ak dostaneme nové srdce. Cel#m srdcom po nej tú(im! Tú(ite po nej aj 
vy? Zúfalo potrebujeme nové srdce. No nedostaneme ho, iba ak o" budeme prosi'. A nebude-
me o" prosi', pokia! si neuvedomíme, (e ho potrebujeme. Tí, ktorí majú dostato$nú sebeckú 
motiváciu, a správajú sa pozoruhodne dobre, obzvlá&' v porovnaní s in#mi, sú ve!mi náchylní 
klama' sa, pokia! ide o na&u zúfalú potrebu. *asto je to tak, (e $ím viac svetla niekto má, t#m 
je náchylnej&í myslie' si, (e je nie$ím, $ím nie je. 

Saul z Tarzu, bol pod!a spravodlivosti v zákone bezúhonn#, (Filip 3,6) preto(e mal naozaj 
&iroké vedomosti. Jeho (ivot bol v úplnej zhode s t#mto chápaním, a preto si o sebe myslel, (e je 
spravodliv#. Priznajme si, (e máme sklon robi' to isté. 

Príslovia 16,2: „V$etky cesty !loveka sú !ist#mi v jeho o!iach, ale ten, kto spytuje duchov, je 
Hospodin.“ Pre$o sú cesty $loveka $isté v jeho o$iach? Jednoducho preto, lebo vyhodnocuje svoje 
správanie na základe litery zákona. „Cesty,“ symbolizujú správanie. A preto(e jeho správanie je 
v zhode s literou zákona, myslí si, (e je bohat#, zbohatol a nepotrebuje nikoho... (Zj 3,17) 

„...ale ten, kto spytuje duchov, je Hospodin.“ *o znamená spytova' duchov? Nu(, ide tu o mo-
tiváciu, pohnútky za správaním. A milí priatelia, my tie( potrebujeme skúma' a testova' po-
hnútky. „Sami seba skúmajte, !i ste vo viere, seba skú$ajte.“ (2 Kor 13,5) V skuto$nosti je to ve!mi 
nevyhnutné a potrebné robi', a síce vo svetle faktu, (e (ijeme v $ase naplnenia predobrazného 
D"a Zmierenia. 

*o robili deti Izraela po$as D"a zmierenia? Postili sa a modlili a skúmali svoje srdcia, aby 
videli, $i je to z ich du&ami v poriadku. Nemyslíte si, (e v $ase naplnenia predobrazného D"a 
zmierenia by bolo vhodné robi' to isté? Napriek tomu, ako málo sa z toho deje. Je jedna mod-
litba, ktorú by som vám chcel odporu$i' na toto skúmanie du&e a dôrazne vás chcem vyzva', 
aby ste sa do toho zapojili. 

<alm 139,23-24: „Preskúmaj ma, siln# Bo%e, a poznaj moje srdce! Skús ma a poznaj moje my$-
lienky a vidz, !i je vo mne nejaká zlá cesta, a ve' ma cestou ve!nosti.“ Dávid úpenlivo prosí Boha, 
aby mu pomohol pozrie' sa za hranice správania. Pozrie' sa na predchádzajúci vonkaj&í (ivotn# 
&t#l a ohodnoti' pohnútky, my&lienky a tú(by za t#m v&etk#m. Milí spoluob$ania Laodicey, aj 
my sa potrebujeme modli' takú modlitbu. Uvedomte si, (e duchovné veci sa posudzujú iba 
duchovne a na zvá(enie ducha sa vy(aduje duchovné rozlí&enie. Preto proste, aby vám Boh 
pomazal o$i kol#riom. (Zj 3,18) Pokia! nebudete ma' duchovné rozlí&enie, mohli by ste (i' v se-
baklame, (e ak je va&e správanie dobré, t#m pádom ste spravodliví. Zvá(te v&ak ducha za t#m. 
Aká je va&a motivácia? A pri tomto seba-skúmaní, proste Ducha Svätého aby o(ivil a usmernil 
va&e svedomie. 

Príslovia 20,27: „Dych !loveka je sviecou Hospodinovou, ktorá spytuje v$etky vnútornosti jeho 
%ivota.“ *o je to dych (ivota? Je to najvy&&ia schopnos' mysle $loveka, ktorou je obzvlá&' jeho 
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svedomie, hlas, pomocou ktorého mu mô(e Boh oznamova' svoju vô!u. A tento dych $loveka 
je sviecou, alebo baterkou, s ktorou budeme môc' nazrie' dovnútra, a objavi' $oko!vek, $o má 
by' objavené. No priatelia, túto baterku musíme da' Je(i&ovi, aby do nej mohol vlo(i' batérie 
Ducha Svätého. Musí to by' riadené Slovom, aby sa odkrylo v nás to, $o má by' odkryté. Iná$ 
nebude baterka !udského svedomia fungova'. Tak(e dajte baterku Je(i&ovi. Nechajte Ho o(ivi' ju 
Duchom Svät#m a riadi' ju Jeho Slovom. To vám pomô(e objavi' $oko!vek, $o má by' objavené 
vo vnútorn#ch zákutiach va&ej mysle a srdca. Nau$te sa v tomto sebaskúmaní pou(íva' Bo(ie 
Slovo, no pou(ívajte ho duchovne.

<idom 4,12: „Lebo slovo Bo%ie je %ivé a ú!inné a ostrej$ie nad ka%d# me! dvojse!n#, a prenikajúce 
a% do rozdelenia du$e a ducha, k.bov a $pikov a spôsobné posúdi" my$lienky a mysle srdca.“ Ke) je 
Slovo duchovne rozlí&ite!né, je to me$ ostr# ako britva, ktor# si jasne prere(e svoju cestu dole a( 
k samotnému jadru vá&ho bytia, do rí&e va&ich my&lienok, a dokonca do úmyslov srdca, ktoré sú 
va&ou motiváciou. Ak ale Slovo nie je duchovne rozlí&ite!né, je to len nô( na maslo, ktor# spôsobí, 
(e budete so sebou spokojní. Zaistite si tú ostrú $epe!. A a( potom budete ochotn# podstúpi' 
operáciu srdca. Majster Lekár je naozaj kvalifikovan#. Nespôsobí vám (iadnu zbyto$nú boles'. Ale 
upozor"ujem vás, (e bude odkr#va' to, $o je potrebné odkry'. Ke) to objavíte, nepohor&ujte sa, 
nevzdávajte to. Ute$te ku krí(u, prijmite Jeho odpustenie, a s Jeho milos'ou to prekonáte. Priate-
lia, prosím urobte to, k#m je $as. Neodkladajte to! Preskúmajte svoje srdcia. 

Review and Herald, 10. november 1910, $.14: „,iarlivo si strá% svoj !as na modlitbu a seba-
-skúmanie. Ka%d# de* si odde& ur!it# !as na $túdium Písiem a na spolo!enstvo s Bohom. Takto 
obdr%í$ duchovnú silu a bude$ rás" v milosti a ob&ube u Boha. Jedine On mô%e správne riadi" na$e 
my$lienky. Jedine On nám mô%e da" vzne$ené ciele a formova" na$e charaktery na Bo%iu podobu. 
Pokia& sa k Nemu budeme pribli%ova" v úprimnej modlitbe, On naplní na$e srdcia vysok#mi a svä-
t#mi zámermi a hlbokou vá%nou tú%bou po !istote a jasnosti mysle.“

Oliver
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19. KAPITOLA

STVOR MI 'ISTÉ SRDCE
(, 51,12)

Skúmanie du&e, je pre nás dôle(ité a absolútne nevyhnutné. Aby sme sa osobne mohli zapo-
ji' do toho skuto$ného D"a zmierenia, je od nás vy(adované, aby na&e svedomie posil"oval 
a usmer"oval Duch Svät# a Bo(ie Slovo. Musíme duchovne posudzova' a skúma' sami seba nie 
pod!a svojej vlastnej normy, ale pod!a normy Bo(ieho Slova. 

Sme ve!mi náchylní, ke) ide o sebaskúmanie, porovnáva' sa sami so sebou. (2 Kor 10,12) 
V tom je ná& problém. Kedyko!vek, ke) trochu zneistieme oh!adne pravosti na&ej skúsenosti, 
hne) sa p#tame sami seba: „No, ako sa mi darí? V porovnaní s ním mi to ide celkom dobre. 
A $o sa t#ka tamtej a tamtoho, som o riadny kus pred nimi.“ Je naozaj !ahké nájs' niekoho, 
kto si nepo$ína tak dobre ako vy, v&ak? Presne kvôli tomuto sú legalisti takí kritickí a náchylní 
k vyh!adávaniu ch#b. T#ch druh#ch musia zbúra', aby vystavali sam#ch seba. Tento legalistick#, 
samospravodliv# duch, je zodpovedn# za to!ké rozdelenia a spory v na&ich vlastn#ch rodinách 
a v na&ich zborov#ch rodinách! Keby sme rad&ej v&etci utekali ku krí(u a uvedomili si, (e v&etci 
sme rovnako dl(níkmi milosti, pochopili by sme, (e sme presne na jednej úrovni. Na úpätí krí(a 
niet (iadnych falo&n#ch komplexov nadradenosti, $i menejcennosti. V&etci sme zúfalo závislí 
od milosti. A práve tak, ako sme ju od Krista prijali, ju budeme &íri' ostatn#m. Budeme trpezliví 
a milosrdní. Boh nám pomáhaj, aby sme takí boli... 

Tie( si ale uvedomte, (e Písmo odsudzuje takéto porovnávanie sa so sebou sam#mi ako bláz-
novstvo. Tá jediná pravá norma je nielen Bo(ie Slovo, ale najmä Slovo, ktoré sa stalo telom, teda 
Je(i& Kristus. A ak nám má Slovo pomôc' pri tomto sebaskúmaní, musí sa posudzova' duchov-
ne. Jedine tak je me$om ostr#m s'a britva, ktor# mô(e operova' srdce a siahnu' a( na pohnútky, 
tú(by, my&lienky a pocity v súkromí mysle. Bo(ie Slovo najlep&ie duchovne pochopíte tak, (e 
sa budete pozera', ako bolo pre(ívané (iv#m Slovom, ktoré sa stalo telom – Je(i&om Kristom. 

Tu nám do hry vstupuje Pavol. +tudoval Saul z Tarzu Bo(ie Slovo? Samozrejme, bola to jeho 
profesia. Vedel ho odpredu dozadu aj odzadu dopredu. Posudzoval ho v&ak pri &túdiu duchov-
ne? To ur$ite nie. Myslel si toti( o sebe: „...pod&a spravodlivosti, spravodlivosti v zákone som bol 
bezúhonn#.“ (Filip 3,6) In#mi slovami, som bohat# a zbohatol som a nepotrebujem ni$oho... 
(Zj 3,17) *o teda pomohlo Saulovi prís' k poznaniu duchovnej povahy Slova? Bolo to osobné 
stretnutie so Slovom, ktoré sa stalo telom, na ceste do Dama&ku. Ke) sa Saul v to ráno v Jeruza-
leme zobudil, obliekol si pôsobivé farizejské rúcho a s pln#m oprávnením od svojich kamarátov 
v Sanhedrine, sa so svojou strá(ou ostentatívne vydal na cestu do Dama&ku, aby sa vysporiadal 
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s kres'anmi. Bol to dokonal# laodicej$an, a( pok#m sa nestretol s Je(i&om. To stretnutie bolo 
také dramatické, (e mu úplne, radikálne zmenilo (ivot. Letmo zazrel odblesk Bo(ej slávy. Od-
blesk Bo(ej slávy, (<id 1,3) úplné zjavenie Bo(ieho charakteru, zosobnenie Bo(ieho zákona – to 
Slovo, ktoré sa stalo telom. (Ján 1,14) To zjavenie bolo také (iarivé, a( mu oslepilo telesné o$i. 
Na druhej strane, tie duchovné sa mu po prv#krát otvorili. A v tom plnom svetle mohol náhle 
uvidie', ako to bolo v skuto$nosti s jeho vlastnou du&ou. Ten mu( z Jeruzalema, ktor# bol boha-
t#, zbohatol a nepotreboval ni$, mu(, ktor# bol pri odchode z Jeruzalema pod!a skutkov zákona 
bezúhonn#, sa naspä' dotackal ako najvä$&í hrie&nik. (1 Tim 1,15) 

Bratia a sestry, zúfalo potrebujeme také stretnutie. Zúfalo potrebujeme stretnú' Je(i&a 
na na&ej ceste, a $ím skôr, t#m lep&ie. Bo(e, pomô( nám uvidie' v osl"ujúcom jasnom svetle, 
ktoré prúdi z Je(i&a, to, $o v sebe potrebujeme odhali'. 

Review and Herald, 23. marca 1911: „Pavlovo obrátenie sa vyzna!ovalo úprimn#m pokáním, 
dôkladn#m vyznaním a naliehavou tú%bou po odpustení hriechov. Saul bol pred svojím obrátením 
py$n# a sebavedom#, teraz sa sklá*al s &útos"ou a zahanben#. Protivil sa sám sebe... Vo svetle zjave-
nia, ktoré k nemu pri$lo, za!al sám seba vníma" ako najvä!$ieho hrie$nika.“ Ke) pre(ijeme také 
stretnutie, pre(ijeme aj takú skúsenos'. 

Review and Herald, 16. október 1888: „Teda, ke' je Bo%iemu slu%obníkovi povolené zazrie" 
Bo%iu slávu v nebi, ako je odhalená &udstvu, a nepatrne si uvedomí !istotu Svätého Izraelovho, 
prekvapivo vyzná, %e v du$i je ne!ist#, skôr ne% by s a chvastal svojou svätos"ou.“

V&imnime si aj in# rozmer v Saulovej skúsenosti a pou$me sa z neho. *o )al&ie Boh pou(il, aby 
mu pomohol vyjs' z jeho samospravodlivého sebaklamu? Duchovne posudzovan# zákon. Práve tak 
ako sa Slovo najlep&ie duchovne posudzuje v zosobnenom Slove, aj zákon sa najlep&ie duchovne 
posudzuje vo svojom zosobnení, $i(e v Je(i&ovi Kristovi. Ke) Saul letmo zazrel Je(i&a, zosobnenie 
zákona, to, $o celé bezpo$etné a dlhé roky &tudoval, Slovo náhle zduchovnelo a po prv#krát mu 
umo(nilo odhali' kore" problému hriechu. Saul si ve!mi dobre uvedomoval problém ovocia hriechu. 
Hovoríme tu o hrie&nom správaní. No hoci si Pavol bol vedom# problému ovocia hriechu, absolútne 
prehliadal kore" problému hriechu. A t#m kore"om je sebecké srdce skryté za správaním. 

*o napokon pomohlo Saulovi rozpozna' kore" hriechu? Bol to zákon. Pozrime sa na jeho 
vlastné svedectvo v Rimanom 7,7: „(o teda povieme? ,e je zákon hriechom? To nech sa nestane! Ale 
hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. Lebo ani o %iadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon: 
,Nepo%iada$!‘“ Ak# rozmer problému hriechu v&ak objavuje Saul, prostredníctvom tohto desiateho 
prikázania? Nebolo to ovocie, nebol to hrie&ny skutok. Vedel, $o tvorí tak# hrie&ny skutok; bola to 
jeho profesia. Vedel podrobne popísa' ka(dé hrie&ne správanie, najmä ke) i&lo o svätenie soboty. 
V ur$ovaní hrie&neho skutku bol skuto$ne dobr#. Ak# rozmer problému hriechu teda objavuje 
prostredníctvom zákona? Objavil hriech prirodzenosti, ten podstatn# kore" – sebecké srdce. Po-
máha mu to odhali' práve desiate prikázanie: „Nepo%iada$.“ (2 Moj 20,17) 

Pre$o mu to odkrylo práve desiate prikázanie? Je na $ísle desa' nie$o jedine$né? Prem#&!ali 
ste u( o tom? Prosím, v Písme si len tak nelistujte. Zastavte sa a dávajte sami sebe zmysluplné 
otázky. Pre$o ti Pavol práve desiate prikázanie pomohlo odhali' tento rozmer problému hrie-
chu? Je na desiatom prikázaní nie$o jedine$né? Ó, ur$ite je. Ako jediné zo v&etk#ch desiatich, 
sa zaoberá v#lu$ne t#m, $o sa odohráva v mysli. Pri v&etk#ch ostatn#ch z Desiatich prikázaní, 
mô(ete nie$o robi' na úrovni správania, aby ste presved$ili sami seba, (e sp;"ate ich po(iadavky. 
Tieto prikázania majú aplikáciu v správaní. 
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„Nebude$ ma" in#ch bohov predo mnou.“ (2 Moj 20,3) V poriadku, v&etk#ch ich odtia!to vy-
hád(te; nebudem to robi'. „Nebude$ sa im kla*a" ani im slú%i".“ „Neu!iní$ si rytiny.“ Neurobím 
to! „Nevezme$ meno Hospodina...“ (2 Moj 20,7) Zahryznem si do jazyka, neurobím to. „Pamätaj 
na de* soboty.“ (2 Moj 20,8-11) Spo!ahnite sa, budem v zbore. Dokonca prídem aj na sobotnú 
&kolu. To sú dobré body na viac. Tá istá lavica, tá istá ko&e!a, tá istá kravata – sobotu naozaj svä-
tím. „Cti otca svojho i matku svoju.“ (2 Moj 20,12) Hej, vyberiem im ten najlep&í domov dôchod-
cov v meste. „Nezabije$.“ (2 Moj 20,13) Nikomu nevezmem (ivot. „Nepokradne$.“ (2 Moj 20,15) 
Nie, neberiem, $o mi nepatrí. „Nepovie$ falo$ného svedectva.“ (2 Moj 20,16) Ja veru neklamem. 
„Nezosmilní$.“ (2 Moj 20,14) Na to by som ani nepomyslel, svojej (ene som vern#. Ni$ z t#chto 
vecí nerobím, tak(e som spravodliv#. „Nepo(iada'.“ Pozrime sa, $o urobíte, aby ste nepo(ia-
dali? Mô(ete robi' nie$o na úrovni správania, aby ste presved$ili sami seba, (e sp;"ate desiate 
prikázanie? Nie nemô(ete. Pre$o? Lebo (iadostivos' sa odohráva v mysli. U( chápete, pre$o mu 
práve desiate prikázanie pomohlo objavi' kore" problému hriechu? Je naozaj jedine$né. 

Patriarchs and Prophets, str. 309: „Desiate prikázanie siaha na samotn# kore* v$etk#ch hrie-
chov, lebo zakazuje sebecké %iadosti ako prame* hrie$nych skutkov.“ 

Tu máte rozdiel medzi kore"om a ovocím. Hrie&ny skutok, hriechy: „hriech,“ s mal#mi pís-
menami. Kore"om je sebecké srdce, sebecké tú(by: „HRIECH,“ s ve!k#mi písmenami.



162

B,-./0123 450607836, 19. 70928.:0

V gré$tine i hebrej$ine existovali v&elijaké slová, ktor#mi definovali problém hriechu. No my 
si musíme pomôc' s ve!k#mi a mal#mi písmenami: „HRIECH a hriechy.“ Ve!k# „HRIECH“ je 
kore". To je na&e sebecké srdce. Malé „hriechy“ sú ovocím. 

Priatelia, je naozaj nevyhnutné, aby sme si uvedomili, $o je kore" problému hriechu, a( 
potom mô(eme pre(i' skuto$né obrátenie. Pre$o? 

Dovo!te mi to poveda' takto: Nevyhnutne budeme h!ada' také rie&enie hriechu, ktoré bude 
priamo úmerné ná&mu chápaniu problému hriechu. Ak si myslím, (e s hriechom mám len 
mal# problém, budem h!ada' len malé rie&enie. Ak si myslím, (e môj problém s hriechom je iba 
v mojich „hriechoch,“ zl#ch veciach, ktoré som povedal a urobil, budem prosi' len o odpustenie 
mojich „hriechov.“ Len(e ten problém je o nie$om viac, ne( len o „hriechoch.“

Existuje „Hriech s ve!k#m H“ – kore", sebecké srdce! A nebudem Boha prosi' o rie&enie ko-
re"a problému, pokia! si neuvedomím, (e ho mám. Nevyhnutne budeme h!ada' také rie&enie 
hriechu, ktoré je priamo úmerné ná&mu chápaniu problému hriechu. A práve tu, ako !ud pre(í-
vame 'a(ké $asy, lebo aj v tejto milovanej cirkvi sú mnohí, $o chcú definíciu hriechu obmedzi' 
len na vedomé poru&enie Bo(ieho zákona, $i(e ovocie. 

Musím vám ale poveda', (e to nie je cel# problém. Je tu kore", sebecké srdce, ktoré dostáva-
me pri narodení. Bo(ia slu(obnica ho naz#va „vroden/ hriech.“ (Signs of the Times, 17. decem-
ber 1885, ods. 14) Zjavne tu hovoríme o nie$om viac, ne( len o vedomej vo!be...

Ke) hovoríme o vrodenom hriechu, hovoríme o prirodzenej sebeckosti srdca, o koreni v&et-
k#ch spáchan#ch hriechov. Preto je také nevyhnutné, aby sme si uvedomili cel# problém hrie-
chu. Inak nikdy nepre(ijeme úplné obrátenie. Budeme nevyhnutne prosi' len o rie&enie toho, 
$o si myslíme, (e potrebujeme. A ak si myslíme, (e máme len „hriechy,“ ktoré potrebujeme 
odpusti', bude to jediné, o $o budeme (iada'. No ak si uvedomíme, (e máme „HRIECH,“ ktor# 
potrebujeme prekona', rovnako ako ho ma' aj odpusten#, budeme h!ada' rie&enie pre oboje. 
Dáva vám to zmysel? 

Pozrime sa, ako to vyjadruje in&pirácia. Faith and Works, str. 31: „Najskôr musí by" o hrie-
chu presved!ená du$a, a% potom hrie$nik pocíti tú%bu prís" ku Kristovi. ,Hriech je prestúpením 
zákona.‘“ (1 Ján 3,4) Je to klasická, biblická definícia. Je dobrá, ale bu)te opatrní. >alej cituje 
z Rimanom 7,7 ver&, na ktor# sme sa u( pozreli. „,Ale hriechu som nepoznal, iba skrze zákon.‘ 
A% ke' prikázanie zapôsobilo na Saulovo svedomie, hriech o%il, a on zomrel. Sám seba uvidel ako 
takého, ktorého Bo%í zákon odsúdil. Hrie'nik nemô(e by! presved)en" o svojej vine, ak ne-
chápe, v )om spo)íva hriech.“ V $om teda spo$íva hriech? Nu(, odpove) je !ahká: „Hriech je 
prestúpením zákona.“ 

No tu sa nám vynára )al&ia otázka. Bu)te opatrní! Áno, je pravda, (e „hriech je prestú-
pením zákona.“ (1 Ján 3,4) <iada si to v&ak otázku: *o je to zákon? Ak je zákon len morálny 
kódex, ktor# platí pre na&e správanie, potom je hriech iba priestupok na úrovni správania. 
A (iada' teda musíme jedine o odpustenie svojich hriechov, svojich vedom#ch volieb, ke) 
sme sa vzbúrili proti Bo(iemu zákonu a urobili zlé veci. No je to v&etko o $om je zákon? Je to 
len morálny kódex, ktor# platí pre moje správanie? Nie. Tak $ím je e&te zákon? Je prepisom 
Bo(ieho charakteru. 

Christ́ s Object Lessons, str. 305: „Bo%í zákon je prepisom Bo%ieho charakteru.“ A $o je to 
charakter? „...my$lienky a pocity dohromady...“ (5T 310.1) U( sme zistili, (e zákon má súdnu prá-
vomoc nad na&imi my&lienkami a pocitmi. Preto mô(eme zákon prestupova' na úrovni na&ich 
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my&lienok a pocitov, a nielen na úrovni na&ich slov a $inov. Hriech je prestúpením zákona. No 
ke)(e je zákon prepisom Bo(ieho charakteru, znamená to, (e ho mô(ete prekro$i' aj v súkromí 
va&ej mysle. Ale ani t#mto sa zákon e&te nekon$í... 

*ím je e&te zákon? Prosím, v&imnite si aj tento hlb&í, ba aj najhlb&í rozmer zákona. Steps to 
Christ, str. 60: „Bo%í zákon je v#razom skuto!nej Bo%ej prirodzenosti...“ 

Skuto$ná Bo(ia prirodzenos' je jedn#m slovom láska.
Na&a skuto$ná prirodzenos' je jedn#m slovom sebectvo.
Preto sme od prirodzenosti hrie&ny. Toto je kore" problému hriechu: je ním na&e prirodzene 

sebecké srdce. A preto(e máme sebecké srdcia, máme aj hrie&ne my&lienky a pocity. A preto(e 
máme hrie&ne my&lienky a pocity, máme hrie&ne slová a $iny. Len(e tie hrie&ne slová a $iny sú 
len ovocím celého problému hriechu. Kore" le(í pod povrchom a je ním sebecké srdce, sebecké 
pohnútky, sebeck# duch, sebecké tú(by... To v&etko le(í pod povrchom. 

Priatelia, zákonu treba dovoli', aby v srdci urobil to, $o má, a a( potom budeme pripravení 
na pre(itie úplného, dokonalého obrátenia. In#mi slovami, zákon má by' na&ím pestúnom, 
vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. (Gal 3,24) Ak nám zákon nie je 
schopn# odhali' kore" problému hriechu, mô(eme si pokojne myslie', (e na&e dodr(iavanie 
litery zákona na úrovni správania nás robí spravodliv#mi. No ke) zákon zasvieti svojím lú$om 
do jadra na&ej bytosti a dovolí nám pochopi', (e sa nevz'ahuje len na to, $o robíme a $o nerobí-
me, ale najmä na to, pre$o to robíme, alebo pre$o to nerobíme, teda pohnútky za t#m – potom 
nám náhle pomô(e uvedomi' si ten kore" problému. A presne t#m napokon zákon Saulovi 
pomohol. Presne t#m mô(e pomôc' aj nám. 

Mimochodom, viete pre$o je to!ko z polovice obráten#ch a neobráten#ch !udí v tejto milo-
vanej cirkvi a kres'anstve v&eobecne? Preto(e z na&ich kazate!níc neznie dos' kázní o Bo(om zá-
kone, tak ako kázal ná& Majster Kazate!. T#m pádom zákonu nie je dovolené by' dosta$ujúcim 
u$ite!om a pestúnom, aby nám odkr#val hlbiny ná&ho problému hriechu. A tí, ktor#m nebolo 
ni$ vysvetlené o h;bke ich problému s hriechom, tí nepôjdu, lebo ani nemô(u ís' k Spasite!ovi. 
Nemô(u prija' úplné rie&enie problému hriechu, preto(e nepoznajú cel# problém hriechu. T#m 
pádom, samozrejme, ani nebudú (iada' úplné rie&enie. 

Mind, Character and Personality, str. 32: „Hospodinov zákon je mimoriadne $irok#. Je%i$ jasne 
vysvetlil svojim u!eníkom, %e tento svät# Bo%í zákon sa dá poru$i" aj v my$lienkach, pocitoch 
a tú%bach, ako aj slovom a skutkom.... ak sa zákon vníma vo svojej duchovnej sile, vtedy prikázania 
prídu domov do du$e so svojou skuto!nou mocou. Hriech sa bude javi" ako nadmieru hrie$ny... U% 
nieto samospravodlivosti, samo&úbosti, úcty k sebe. Sebaistota je pre!. V#sledkom je hlboké presved-
!enie o hriechu a odpor k sebe a du$a sa vo svojom zúfalom pocite ohrozenia chopí krvi Bo%ieho 
Baránka, ako svojho jediného lieku.“ Práve preto sme dostali zákon, aby bol na&ím pestúnom, 
ktor# nás vedie ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. 

Manuscript Release, zv. 10, str. 287: „Bo%í zákon je v Písme predstaven# ako tak#, !o má roz-
siahle po%iadavky. V$etky zásady sú sväté, spravodlivé a dobré. Zaväzujú !loveka k poslu$nosti 
vo!i Bohu, dosahujú na jeho my$lienky a pocity, vedú k presved!eniu o hriechu u ka%dého, kto si 
uvedomuje, %e ich poru$il. Keby sa zákon t#kal len vonkaj$ieho správania, &udia by nepoci"ovali 
vinu kvôli svojim nesprávnym my$lienkam, tú%bam a zámerom. Ale zákon vy%aduje, aby samotná 
du$a, ten duchovn# !inite&, bola !istá, myse& svätá, a aby v$etky my$lienky a pocity boli v súlade 
so zákonom lásky a spravodlivosti. V jeho svetle sa &udia vidia vinní pred Bohom.“ Presne toto si 
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potrebujeme v&etci uvedomi', ak máme by' pripravení na úplné, pravé obrátenie. Potrebujeme 
uvidie' sam#ch seba ako vinn#ch pred Bohom. 

Pod!a mojej mienky, práve tu spo$íva prvotn# problém moderného, populárneho kres'an-
stva. Zdá sa, (e medzi kazate!mi evanjelia je stra&ná averzia vo$i tomu, aby povedali nie$o, $o by 
vyvolalo pocity viny. „Nechceme, aby sa !udia cítili vinní, chceme, aby sa ka(d# cítil ako prijat#.“ 
Je to smrtiaca imitácia, priatelia. Áno, je pravda, (e sme prijatí, ale jedine v Milovanom. A vy 
a ja nemáme právo nárokova' si na prijatie v Milovanom, ak sme nepri&li v úplnom, hlbokom 
pokání k úpätiu krí(a a neprijali odpustenie svojich hriechov a moc na ich prekonanie. 

Desire of Ages, str. 308: „Ke' Boh na Sinaji ohlasoval &u'om svoj zákon, oznamoval im svä-
tos" svojej povahy, aby ako v zrkadle videli svoju hrie$nos". Zákon mal usved!ova" &udí z hriechu 
a upozor*ova" ich na to, %e potrebujú Spasite&a. To je mo%né iba vtedy, ke' Duch Svät# pí$e jeho 
zásady do &udsk#ch s+dc. Zákon má toto poslanie aj dnes.“ Najmä dnes, milí priatelia. „Kristov %ivot 
objasnil zásady zákona.“ Najlep&ie rozpoznáte duchovnú povahu zákona, ke) sa pozriete, ako 
ho pre(íval Je(i&. Tam skuto$ne uvidíte sebaobetavú a sebazapierajúcu Bo(iu lásku. A o tomto 
je vlastne zákon: o sebaobetavej a sebazapierajúcej láske. „Kristov %ivot objasnil zásady zákona, 
a ako sa Duch Svät# dot#ka &udského srdca, tak Kristovo svetlo zjavuje &u'om, %e potrebujú Jeho 
o!is"ujúcu krv a spravodlivos", zákon je aj na'alej na$ím sprievodcom ku Kristovi, aby sme mohli 
by" ospravedlnení z viery. Prosím vás, dovo!te zákonu, aby bol vo va&om (ivote starostliv#m 
pestúnom. Dovo!te mu by' dobr#m u$ite!om. (Gal 3,24) 

Boh pou(íva e&te nie$o iné, aby nás priviedol ku krí(u. Zákon nás vedie k uvedomeniu si svo-
jej viny a svojej zúfalej potreby odpustenia. Teda zákon nás vedie. No k#m nás zákon vedie, Ba-
ránok nás pri'ahuje. „A ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem k sebe.“ (Ján 12,32) 
Tieto dve spolupracujúce nadprirodzené moci nás, ak sa nebudeme aktívne bráni', privedú 
k úpätiu krí(a. Zákon nás bude vies' a Baránok pri'ahova'. Uvediem sem v#rok, kde sú tieto dve 
veci nádherne poprepletané. 

Review and Herald, 2. september 1890: „Ke' sa pozeráme na krí% a vidíme na *om trpie" Syna 
nekone!ného Boha, na$e srdcia smerujú k pokániu. Je%i$ dobrovo&ne naplnil najvä!$ie po%iadavky 
zákona, aby mohol ospravedlni" v$etk#ch, !o v Neho veria. H&adíme na krí% a vidíme v Je%i$ovi plne 
uspokojeného a zmiereného Boha. Je%i$ je spravodlivos". Akú plnos" vyjadrujú tieto slová! A ke' 
mô%eme jednotlivo poveda": ,Hospodin je moja spravodlivos",‘ vtedy sa mô%eme skuto!ne radova", 
lebo ke' sa na tú zmierujúcu obe" pozeráme vierou, priná$a pokoj, útechu a nádej chvejúcej sa 
du$i, ob"a%enej pocitom viny. Bo%í zákon je detektorom hriechu a ke' hrie$nika pri"ahuje zomiera-
júci Kristus, vidí nebezpe!nú povahu hriechu, kajá sa a uchopí liek Bo%ieho Baránka, ktor# sníma 
hriech sveta.“ Priatelia, toto je pravé obrátenie. 

Zákon vedie a Baránok pri-ahuje. Zákon odsudzuje a láska nás pri'ahuje, aby sme prijali 
milos' a odpustenie ako aj nové srdce. 

Pozorne sledujte: Ke) prichádzame ku krí(u, moc Ducha Svätého nás urobí schopn#mi ne-
fal&ovane smúti' kvôli ná&mu hriechu, $o vedie k nefal&ovanému pokániu z hriechu. Zámerne 
tu pou(ívam vymedzujúci termín „nefal&ovan#.“ Existuje toti( aj falo&n# smútok nad hriechom 
a falo&né pokánie. 2. Korin'anom 7,10: „Lebo zármutok pod&a Boha pôsobí pokánie na spasenie, 
ktorého zármutku nikdy neo&utuje !lovek; ale zármutok sveta pôsobí smr".“ 

Autoval Judá& svoj hriech? *inil pokánie? Áno, len(e to nebolo pravé pokánie. Ke) hodil 
t#ch tridsa' strieborn#ch ve!k"azovi k nohám a povedal: „Zhre$il som zradiac nevinnú krv,“ 
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(Mat 27,4) stra&ne !utoval následok hriechu. K $omu viedol ten smútok? „...ale zármutok sveta 
pôsobí smr".“ (2 Kor 7,10) Judá& následne vy&iel von a obesil sa. (Mat 27,5) Nefal&ovan# smútok 
nás (enie ku krí(u a tam prijímame dar pokánia. 

Skutky 5,31: „Toho Boh pov#$il svojou pravicou na Ve&vodcu a Spasite&a, aby dal Izraelovi poká-
nie a odpustenie hriechov.“ Vieme, (e odpustenie hriechu je dar milosti. No uvedomte si aj to, (e 
tak isto je to s pokáním. Pokánie je darom práve tak, ako odpustenie. Nedoká(ete v sebe vyvola' 
skuto$n# smútok, pokánie nad hriechom. No mô(ete prís' ku krí(u a mocou Ducha Svätého 
dostanete oboje ako dar. Kristova láska vo vás vyvolá smútok nad hriechom, lebo na úpätí krí(a 
uvidíte, $o va&e hriechy urobili Je(i&ovi. Náhle si uvedomíte, ak# hrozn# je hriech, aké nekone$né 
utrpenie spôsobil Bo(iemu Synovi, ktor# so zlomen#m srdcom volá: „Môj Bo%e, môj Bo%e, pre!o 
si ma opustil?“ (Mat 27,46) 

A pre$o Boh opustil svojho Syna? Lebo „toho, ktor# nepoznal hriechu, u!inil hriechom za nás.“ 
(2 Kor 5,21) Zaobchádzal s Ním ako s hrie&nikom, aby stra&né dôsledky hriechu nedopadli 
na nás. Ke) ideme ku krí(u a po$ujeme Je(i&a vravie': „Môj Bo%e, môj Bo%e, pre!o si ma opus-
til?“...my taktie( potrebujeme zvola': „Môj Bo%e, môj Bo%e, pre!o si ma prijal?“ Je to na tej istej 
báze. Boh Jeho odmietol, lebo moje hriechy pripo$ítal Jemu. M"a prijíma, lebo mi pripo$ítava 
Jeho spravodlivos'. S nami oboma – s Kristom a hrie&nikom – nezaobchádza tak, ako si ka(d# 
zasluhujeme, ale ako si zasluhuje ten druh#. S Kristom zaobchádzal tak, ako si zaslú(ime my, aby 
s nami mohol zaobchádza' tak, ako si zaslú(i On. A ke) si uvedomíte, ak# smútok a utrpenie vá& 
hriech spôsobuje Bo(iemu srdcu, mocou Ducha Svätého vás to privedie k nefal&ovanému smút-
ku nad hriechom! Ten povedie k pravému pokániu. Je to DAR, priatelia! V tom duchu pravého 
pokánia a smútku nad hriechom, sa budete dovoláva' úplného rie&enia hriechu. In#mi slovami, 
budete prosi' nielen o odpustenie svojich hriechov, ale aj o Bo(ie rie&enie hriechu. 

Mô(ete to po$u' v Dávidov#ch modlitbách. Vzorová modlitba o pravé pokánie a obrátenie 
je v <alme 51,11-12. Dávid, veden# zákonom a pri'ahovan# Baránkom, mal len predobrazného 
Baránka. My máme u( Jeho naplnenie. Takto buden# zákonom a pri'ahovan# Baránkom, kri$í 
z hlbín svojej du&e: „Skry svoju tvár pred mojimi hriechmi a zah&a' v$etky moje neprávosti.“ 

O ak# rozmer problému hriechu tu ide? Ide tu o ovocie. Je dôle(ité, aby nám bolo odpustené 
to zlo, $o sme napáchali? Ur$ite áno, ale to nie je v&etko, o $o musíme (iada'. E&te stále je tu 
ten kore". Preto tu Dávid okam(ite chytá dych a dodáva: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov 
priameho ducha v mojom vnútri.“ Tu sa u( zaoberá kore"om problému, a uznáva, (e má priro-
dzene sebecké srdce. E&te predt#m v 7. ver&i hovorí: „H&a, v neprávosti som sploden#, a v hriechu 
ma po!ala moja matka.“ Je tu teda jasne ukázané, (e Dávid si plne uvedomuje vroden# hriech, 
a to sebecké srdce, ktoré dostal do dedi$stva. Je si vedom# h;bky problému hriechu a je v pozícii 
(iada' a prija' úplné rie&enie hriechu. Aj my sa musíme modli' tak isto. 

Niektorí z vás mo(no teraz povedia: „No dobre, k tomu ma nemusí& vyz#va'. Urobil som 
to pred mnoh#mi, mnoh#mi rokmi. Vlastne som to urobil nieko!kokrát. ,Stvor mi !isté srdce, 
ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.‘ Po(iadal som Boha, aby to urobil.“ Pochop-
te v&ak priatelia, (e Boh po$úva va&e srdce viac ne( va&e ústa. Bez problémov mô(ete ústami 
poveda': „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri,“ a pritom to 
nemyslie' vá(ne. Oklamete t#m akurát tak seba, ale Boha nemô(ete oklama' v tom, $i to myslíte 
naozaj vá(ne, alebo nie. Nepokú&am sa spochybni' pravos' vá&ho obrátenia. Mimochodom, ak 
ste skuto$ne obrátení, tak to, $o spolu v tejto knihe rozoberáme, vás len utvrdilo a ubezpe$ilo 
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v tom, (e va&a skúsenos' je pravá. Ja sa vám len pokú&am pomôc', ak to potrebujete, aby ste 
si uvedomili, (e va&a skúsenos' mo(no pravá nebola. <e ste sa mo(no v skuto$nosti neobrátili. 
<e to mo(no to!ké roky len predstierate. Veru, taká mo(nos' tu je. Boli by ste ochotní takú 
mo(nos' zvá(i'? 

A ak vás Duch Svät# usved$il, (e sa mo(no potrebujete pokori', viem, (e je to 'a(ké. Najmä 
ak ste ako Nikodém. U&!achtil#, vzne&en#, vá(en#, obdivovan# a poveren# vedúcim postavením. 
A Kristus mu predsa povedal: „Musí& sa narodi' znova, Nikodém.“ (Ján 3,3) Nie si ani len ob-
ráten#. 

Prosím, nebu)te príli& hrdí! Bu)te ochotní prís' ku krí(u a vola' s Dávidom: „Stvor mi !isté 
srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ A ak to myslíte vá(ne, Je(i& vám splní 
svoje novozmluvné zas!úbenie. Aké novozmluvné zas!úbenie myslím? Nu(, je naozaj krásne, 
a je dvojaké. Je dvojaké, lebo aj potreba je dvojaká. Jeho rie&enie odpovedá na cel# problém. 
Nájdeme ho v <idom 10,16: „Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po t#ch d*och, hovorí Pán: 
Dám svoje zákony na ich srdcia a napí$em ich na ich mysle.“ Toto je rie&enie problému Hriechu, 
teda sebeckého srdca, ktoré dostávame od prírody. A potom si v&imnite, $o dodáva: „... a na ich 
hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem.“ Toto je rie&enie ovocia. Máme tu rie&enie 
na kore" aj ovocie, milí priatelia. Chce vám da' úplné rie&enie na problém hriechu, len(e nemô-
(e, pokia! Ho o" nepo(iadate... 

Ako brat, ktor# vás miluje vás úpenlivo prosím, aby ste Ho o" po(iadali. Ke) dostaneme to 
nové srdce, staneme sa nov#mi stvoreniami. Tá zmena je taká radikálna, (e sa naz#va znovu-
zrodením. 

Testimonies, zv. 4, str. 17: „Pravé obrátenie je radikálna zmena. Cel# smer ná$ho myslenia 
a sklony srdca by mali by" zmenené a %ivot by sa mal obnovi".“ Táto skúsenos' nie je be(ná. Je 
ve!mi zriedkavá. Nedomnievajte sa, (e ste ju pre(ili. Chcete tú skúsenos'? Niektorí ste ju mo(no 
za(ili, ale uznali by ste so mnou, (e ak ste ju pre(ívali v$era, pre dne&ok u( nesta$í? Potrebujeme 
sa nanovo obraca' ka(d# de". Slu(obnica Pánova nám hovorí, (e $ím viac pokro$íme vo svojej 
kres'anskej skúsenosti, t#m viac sa preh;bi na&e pokánie. (AA 561.2) Pozrite, zákon nás vedie 
ka(d# de" a Baránok nás pri'ahuje ka(d# de". Ka(d# de" máme na kolenách prosi' o odpuste-
nie svojich hriechov a modli' sa: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom 
vnútri.“ Ke) sa takto modlíme, Boh to svoje novozmluvné zas!úbenie splní. Dá nám srdce, $o 
má na sebe napísan# Bo(í zákon a ná& postoj k tomu zákonu sa radikálne zmení. 

Signs of the Times, 24. november 1887: „To telesné srdce, ktoré sa nepodria'uje Bo%iemu zá-
konu, lebo sa ani nemô%e,‘ sa stane duchovn#m a volá s Kristom: ,(ini" tvoju vô&u, môj Bo%e, si 
%elám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.‘“ (< 40,9) S nov#m srdcom sa náhle kres'anská 
skúsenos' stáva pote&ením a rados'ou. Je v "om pokoj a &'astie, aké ste predt#m nepoznali. 
Vyjdite z re(imu povinnosti a budete sa radova', kedyko!vek sa bude od vás vy(adova' poslu&-
nos'. Je to neopísate!ná rados'. Máte takú skúsenos'? Ak nemáte, prosím, bez me&kania be(te 
ku krí(u, hnaní zákonom a pri'ahovaní Baránkom a dovolávajte sa z hlbín svojej du&e, nielen 
o odpustenie svojich hriechov, ale aj o nové srdce...
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20.KAPITOLA

TELO $IADA PROTI DUCHU
(Gal 5,17)

Teraz sa zamerajme na poznanie protichodného $inite!a, s ktor#m budeme musie' zápasi', do-
konca aj ako znovuzrodení kres'ania, ak chceme by' schopní, strá(i' si svoje srdce nadov&etko 
a by' premenení obnovou svojich myslí. 

Máme tu jeden protichodn# $inite!. Názov kapitoly vám k tomu mô(e poskytnú' k!ú$: „Telo 
(iada proti Duchu.“ Po prosbe na úpätí krí(a mô(eme dosta' nové srdce. 

Review and Herald, 17. máj 1887: „Ke' je Bo%í zákon napísan# v srdci, prejaví sa to v !istom 
a svätom %ivote. Bo%ie prikázania nie sú m+tve slová. Sú duch a %ivot, priná$ajú predstavivos" 
a dokonca aj my$lienky do podriadenosti Kristovej vôli. (2 Kor 10,5) Srdce na ktorom sú napísané, 
bude strá%ené nadov$etko, lebo z neho pochádza %ivot.“ (Prísl 4,23)

Musím tu pod$iarknu' priatelia, (e dokonca aj nové srdce si vy(aduje plnú ostra(itos'. Áno, 
po prv#krát máme schopnos', ovláda' svoje my&lienky a pocity, ke) dostaneme to nové srdce. 
No robi' to nie je ani !ahké, ani automatické. Stále si to vy(aduje plnú ostra(itos'. *ím je to, (e 
dokonca aj nové srdce si vy(aduje plnú ostra(itos'? Z dôvodu zostávajúceho, hoci u( nie pre-
vládajúceho protichodného $inite!a, naz#vaného „telo.“ Názov tejto kapitoly: „Telo %iada proti 
Duchu,“ je prevzat# z Gala'anom 5,17. 

Pozrime sa na to spolo$ne. Za$nime od 16. ver&a, kde Pavol hovorí: „Ale hovorím: Cho'te 
Duchom...“ Koho zrejme oslovuje t#mto nabádaním? O$ividne t#ch, ktorí sa narodili z Ducha. 
Nikto nemô(e chodi', ak sa nenarodil. Nemô(ete chodi' v Duchu, ak ste sa nenarodili z Ducha. 
Tak(e Pavol to adresuje t#m, ktorí vykonali tú pú' k úpätiu krí(a, ako my v predo&lej kapitole, 
vedení zákonom, pri'ahovaní Baránkom a volali sme úprimne: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, 
a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ (< 51,12) Teda hovorí k t#m, ktorí sa znovu narodili 
a dostali nové srdce. Jedine oni sú schopní chodi' v Duchu. 

Po)me na )al&í riadok: „Ale hovorím: Cho'te Duchom a nebudete MA0 %iadosti tela.“ Nedajte sa 
nachyta'. Hovorí tam Pavol toto? Nie, Pavol hovorí: „Cho'te Duchom a NEVYKONÁTE %iadosti tela.“ 
Je v tom rozdiel? Áno, a ve!k#. Je to jednoduch# fakt, (e znovuzroden# kres'an má e&te stále telesné 
(iadosti. No bu) Bohu chvála, znovuzroden# kres'an ich u( viacej nemusí sp;"a'. 

Uvedomte si prosím, (e ke) sa znovu narodíme, máme potom u( dve prirodzenosti. Ke) sa 
prv#krát narodíme máme len jednu prirodzenos' – je to tá telesná prirodzenos'. „(o sa narodilo 
z tela, je telo,“ (Ján 3,6) a  je to zárove" jediná prirodzenos', ktorú máme, k#m sa nenarodíme 
znova. „(o sa narodilo z Ducha je Duch.“ (Ján 3,6) A aj ke) získame duchovnú prirodzenos', 
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máme e&te stále tú !udskú, alebo telesnú prirodzenos'. Ona u( viac nemá nás, ale my e&te stále 
máme ju. U( nám viac nevládne, no bu)te si vedomí, (e ju stále máme.

Pavol to ve!mi jasne vysvet!uje. Majte na pamäti, (e tu hovorí o skúsenosti znovuzrodeného 
kres'ana: „Cho'te Duchom a nevykonáte %iadosti tela. Lebo telo %iada proti Duchu a Duch proti 
telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, !o by ste chceli.“ (Gal 5,16-17) 

Dovo!te mi tu nie$o poznamena'. V gré$tine slovo, ktoré je prelo(ené ako „(iada,“ je v prí-
tomnom $innom $ase. In#mi slovami, Pavol tu doslovne hovorí o kres'anoch: „Lebo telo (neustá-
le) %iada proti Duchu a Duch (neustále) %iada proti telu.“ Duch si neustále (iada.

Pochopte tu jednu dôle(itú vec. Ke) vy a ja pou(ívame toto slovo „(iadostivos',“ oby$ajne 
myslíme na sexuálnu vá&e". No pre Gréka a v Gréckom jazyku, hoci sa to pou(ívalo ako taká 
nará(ka, to malo ove!a v&eobecnej&í v#znam, a jednoducho to znamenalo silné tú(by a vá&ne. 
Pavol hovorí, (e „Duch %iada proti telu.“ Duch, duchovná prirodzenos', alebo inak povedané, to 
nové srdce má silné tú(by. Telesná prirodzenos' má tie( silné tú(by. A tie sa navzájom jedna 
druhej protivia. 

*o znamená protivi' sa? Znamená to, (e sú úplne opa$né. A my sa, ako kres'ania, budeme 
musie' zaobera' t#mto protichodn#m $inite!om. Dostávame nové srdce, ktoré má nové tú(by, 
no máme e&te stále starú prirodzenos'. Tá je ustavi$ne v protiklade s nov#mi tú(bami, a pre-
to budeme musie' rozozna' ten protichodn# $inite!, a $o je najdôle(itej&ie, budeme sa ho mu-
sie' nau$i' prekonáva'. Budeme sa musie' nau$i', ako odmietnu' „(iadosti tela.“ E&te stále ich 
máme, no Bohu bu) chvála, nemusíme ich u( viacej sp;"a', oddáva' sa im, podria)ova' sa im... 

A mimochodom, práve odtia!to pochádza poku&enie. Je to tá ni(&ia, skazená prirodzenos', 
naz#vaná telo. Kres'an je, samozrejme, vystaven# poku&eniu. Jakub 1,14 nám poukazuje na to, 
odkia! poku&enie pochádza: „Ale ka%d# je pokú$an# od svojej %iadosti, vyvla!ovan# a váben#.“ 
Od na&ej (iadosti. Áno, satan sa na tom tie( podie!a. No satan nás pokú&a podnecovaním 
a mie&aním t#ch sebeck#ch, zvrhl#ch chú'ok a vá&ní na&ej ni(&ej prirodzenosti... Po)me sa teraz 
uisti', $i dobre rozumieme, $o to „telo“ vlastne je. „...telo %iada proti Duchu.“ 

*o je to telo? Je to tá hmota, ktorá lipne k mojim kostiam ako tak# biedny kabát? Hovorí 
doslova o mäse? Nie. Samozrejme, úzko to súvisí s touto hmotou, a je to s "ou dôverne prepo-
jené, ale nie je to toto(né s tou hmotou, ktorá prilieha k mojim kostiam. Máme tu in&pirovanú 
definíciu z knihy, ktorej cena je hodná zlata. 

Adventist Home, str. 127: „Ni%$ie vá$ne majú svoje sídlo v tele a pracujú skrze neho.“ Preto som 
povedal, (e to dôverne s tou hmotou súvisí. „Slová ‚telo,‘ alebo ‚telesn#,‘ alebo ‚telesná %iadosti-
vos",‘ predstavujú tú na$u ni%$iu skazenú prirodzenos"; telo,“ tá hmatate!ná vec, „telo, samo o sebe 
nemô%e kona" proti vôli Bo%ej.“ Tak(e tá doslovná hmota, priliehajúca k mojim kostiam, nemô(e 
kona' proti vôli Bo(ej. Ale „telo,“ ktoré má svoje sídlo v nás a koná skrze telo – cez hormonálny 
systém, cez nervov# systém, má schopnos' pracova' proti vôli Bo(ej. A je to to jediné, $o robí. 
Je nenapravite!ne proti Bo(ej vôli, lebo je sebecké do &piku kostí! Na&a prirodzenos', ni(&ia pri-
rodzenos', ktorú dostaneme ako dedi$stvo od na&ich padl#ch rodi$ov, je zvrátená. A podstatou 
zvrátenosti je sebectvo. (ST, 25. december 1901 $. 9) 

Ke) sa !udská prirodzenos' stala zvrátenou, do&lo k morálnemu úpadku, (1MCP 228.1) 
k zvráteniu v&etk#ch na&ich schopností. Voláme to zvrhlos'. A v&etky tie ú(asné bo(ské schop-
nosti, ktoré sa pred pádom pou(ívali na vzdanie slávy Bohu, boli Bohu milé a mali sklon jedine 
k tomu. Odkedy sa stali zvráten#mi, odkedy sa nakazili a morálne naru&ili sebectvom, odvtedy 
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majú dedi$n# sklon uspokojova' a by' pou(ité na svoju slávu! Stalo sa to pred 6000 rokmi, 
v záhrade Eden. Pokúsme sa to spolo$ne pochopi'. Je to ve!mi dôle(ité.

*lovek mal v(dy ni(&iu prirodzenos', dokonca aj pred pádom. *lovek mal ni(&iu, alebo teles-
nú prirodzenos'. Toto mal spolo$né s rí&ou zvierat. No $lovek sa odli&uje od rí&e zvierat v tom, 
(e mu Boh dal aj vy&&iu prirodzenos', ktorá ho urobila podobn#m Bohu, a to spôsobom, ktor# 
rí&a zvierat nemá. A táto vy&&ia prirodzenos' zah="a !udské vedomie, !udskú schopnos' odô-
vod"ova', pamäta' si, oce"ova', robi' rozhodnutia na základe porozumenia Bo(ej vôli. Toto sú 
v&etko funkcie vy&&ej prirodzenosti. 

*lovek mal s vy&&ou prirodzenos'ou, ovláda' svoju ni(&iu prirodzenos' a udr(iava' ju v súlade 
s Bo(ou vô!ou. A pokia! vy&&ia prirodzenos' $loveka zostala podriadená Bo(ej autorite, bol schop-
n# udr(iava' perfektnú kontrolu nad svojimi chu'ami a vá&"ami. A pou(íval ich iba zákonn#m 
spôsobom, ktor# napomáhal len jeho zdraviu a &'astiu. A pod!a Bo(ieho úmyslu mal by' $lovek 
v(dy tak#to. *lovek nemal zvrátené chute, alebo vá&ne a so svojou vy&&ou prirodzenos'ou, podria-
denou Bohu, mal dokonalú kontrolu nad svojimi chu'ami a vá&"ami tej ni(&ej, alebo telesnej 
prirodzenosti. Pri páde sa ale stalo nie$o ve!mi zásadné. Satan prichádza k na&im prv#m rodi$om 
a apeluje na tri kategórie tú(ob tej ni(&ej prirodzenosti. U( sme si to predt#m spomenuli. 

1. Moj(i&ova 3,6: „A %ena videla, %e je strom dobr# na jedenie,“ to je (iados' tela (1 Ján 2,16), 
„...a %e je %iados"ou o!iam,“ tu máme (iados' o$í. „...a %e je to pre%iadúcny strom, aby urobil !love-
ka rozumn#m,“ teda p/cha +ivota. 

Ke) satan apeloval na t#ch, $o mali pred-pádovú prirodzenos', e&te neboli sebeckí a hrie&ni. 
Av&ak ke) uspel v tom, (e sa za$ali oddáva' tú(bam v t#ch troch oblastiach, Bohom zakázan#m 
spôsobom, teda jedením zakázaného ovocia, (1Moj 3,17) s t#mi tú(bami sa stali dve veci: 

Stali sa zvrhl#mi, morálne naru&en#mi, preto(e boli nakazené duchom, alebo princípom 
sebectva.

Získali prevahu v !udskej prirodzenosti. 
Ni(&ia prirodzenos' sa stala zvrhlou; teda skazenou prirodzenos'ou a zárove" získala pre-

vahu v !udskej prirodzenosti. A teraz sme, ako Biblia hovorí: „telesne zm#&!ajúci.“ (Rim 8,6) 
To znamená, (e teraz po$úvame, alebo poslúchame diktát tela. Sme touto ni(&ou, skazenou 
prirodzenos'ou t#raní. Preto(e od pádu, nielen (e sa stala zvrhlou, ale získala tie( prevahu. (AH 
64.3) Preto sa rodíme do tohto sveta s touto prirodzenos'ou. Rodíme sa s telesnou prirodzenos-
'ou, tou sebeckou, dedi$ne a morálne naru&enou, zvrátenou prirodzenos'ou. Rodíme sa s "ou 
v prevahe nad svojimi vy&&ími schopnos'ami. A hoci e&te stále máme vy&&ie schopnosti, ako 
napríklad svedomie, nie sme schopní sami získa' prevahu nad telesnou prirodzenos'ou v nás. 
Nemáme to!ko síl. Bez Neho nemô(eme robi' ni$. (Ján 15,5) 

Mô(eme tú(i' po tom, aby sme sa stali lep&ími a aby sme konali lep&ie. Mô(eme cíti' vinu, (e 
konáme zle. Ale bez Bo(ej pomoci nie sme schopní dosiahnu' ví'azstvo a moc nad na&ou teles-
nou prirodzenos'ou. Na&a *udská prirodzenos- tyranizuje na&u duchovnú prirodzenos-. 
Tá vládne, hoci duchovná prirodzenos' e&te stále zostáva, dokonca aj v padlom $loveku. A( k#m, 
pravda(e – a musím sem vlo(i' tento podmie"ujúci $inite! – úmyseln#m pô(itkárstvom $lovek 
úplne nezni$í aj posledné zvy&ky svojho svedomia. Potom je u( len telesn#. 

Práve toto je mimochodom stav, ktor# !udstvo dosiahlo pred potopou, ke) „v$etko, !oko&vek 
vytvorili my$lienky jeho srdca, bolo len zlé po v$etky dni.“ (1Moj 6,5) *lovek sa znovu r#chlo pribli-
(uje k tomu stavu. „Ako bolo vo d*och Noeho, tak bude i vo d*och Syna !loveka.“ (Luk 17,26) 
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No e&te stále je dos' tak#ch, $o majú ostatky duchovnej prirodzenosti. Obraz Boha je „po$ko-
den# a takmer zni!en#.“ Education, str. 15. Ale nie úplne. Hoci zostáva, nie je schopn# vládnu', 
ke) nemá Bo(iu silu. 

Kde potom dostaneme tú Bo(iu silu? Dostaneme ju, ke) pôjdeme k úpätiu krí(a a budeme 
kri$a': „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ Ke) toto urobíme, 
Boh zr#chli a nabudí na&e, a( dosia! utlá$ané duchovné schopnosti. Splnomocní ich, zu&!achtí 
ich, a umo(ní im získa' nadvládu. A( potom sme t#mi, ktor#ch Biblia ozna$uje ako duchovne 
zm#&!ajúcich a u( nie ako telesne zm#&!ajúcich. U( viac nemusíme poslúcha' diktát tela. U( sme 
duchovne zm#&!ajúci. Teraz u( máme silu v&íma' si, alebo poslúcha' diktát Ducha Svätého, skrze 
svoje svedomie. 

Je tu dôle(itá otázka priatelia: Ke) sa uskuto$ní táto nadprirodzená zmena, $o sa stane 
s telesnou prirodzenos'ou? Jednoducho sa stratí? Prestane existova'? U( nás nebude viacej 
otravova'? Nie, vôbec nie. Stále zostáva. U( síce nevládne, ale stále zostáva. U( viac nedominuje, 
ale pre va&e dobro, bu)te si vedomí, (e ju stále máme. V mojej domácnosti u( viac nevládne, 
vládne Je(i& Kristus. No na)alej zostáva. 

A tu je jedna vec, ktorú ka(d# musí pochopi', (e hrie&na prirodzenos', tá telesná priro-
dzenos', a Biblia ju naz#va „star# !lovek,“ (Rim 6,6) nie je ochotná len tak zosta'. Chce opä' 
vládnu'. Chce dominova'. Chce získa' kontrolu nad na&ím (ivotom, a je neustále pohá"aná 
a povzbudzovaná to robi'. K#m? Satanom a v&etk#m $o je vo svete a zo sveta. Práve sme si tu 
identifikovali protichodn# $inite!, s ktor#m musíme bojova'. 

Manuscript Release, zv. 10, str. 288: „Na$e prirodzené sklony, ak nie sú napravované Bo%ím 
Duchom Svät#m, majú v sebe semená morálnej smrti. Telo so v$etk#mi svojimi nutkaniami‚ %iada 
proti Duchu a Duch proti telu.‘“ Pozrite, u( viac nemáme to, $o mali na&i prví rodi$ia. Na&i prví 
rodi$ia mali sväté telo. Samozrejme, Boh ich stvoril svät#mi. Mali chute a vá&ne, ktoré boli 
prirodzene v dokonalej harmónii s Bo(ími svät#mi zákonmi. Mali vy&&ie schopnosti, ktoré boli 
plne podriadené Bo(iemu svätému zákonu a dokonale riadili tieto prirodzené chute a vá&ne, 
tak(e nemali (iadne sklony a boli ustavi$ne riadené a udr(iavané v súlade. No odkedy $lovek 
zhre&il, v&etko sa zmenilo. Jeho ni(&ia prirodzenos' u( nie je svätá. Je zvrhlá, po&kvrnená a na-
ru&ená sebectvom. A hoci tá prirodzenos' u( po obrátení )alej nevládne, tá prirodzenos' e&te 
stále zostáva, a preto musíme by' stále na strá(i.

Peter nás v 1. Petrovej 2,11 nabáda: „Milovaní, napomínam vás ako pohostínov a pútnikov, 
aby ste sa zd+%ali, telesn#ch %iadostí, ktoré bojujú proti du$i.“ Hovorí k znovuzroden#m kres'a-
nom, a vie, (e e&te stále majú telesné (iadosti. Lebo telo neustále (iada proti Duchu, dokonca aj 
u znovuzrodeného kres'ana. Je to tú(ba starého $loveka, a jeho spojencov z krá!ovstva temnoty, 
zosadi' Je(i&a Krista, bojova' proti na&ej duchovnej skúsenosti a znova získa' nadvládu v na&ich 
(ivotoch. Preto musíme by' nepretr(ite na strá(i.

*o zah="a tá telesná (iadostivos', ktorej sa musíme zdr(iava'? Pochopte ten &irok# v#znam 
tohto slova. In&pirácia nám znova pomô(e. 

Review and Herald, 28. júl 1891: „Táto %iadostivos", sa nesmie chápa" len ako v#raz pre nemrav-
nos", ale ako v$etky nezákonné tú%by, ambície, tú%ba po moci, tú%ba po chvále od !udí. To zah="a 
v&etky tú(by sebeckého srdca.“ Hoci pri obrátení dostaneme nové srdce, duchovnú prirodze-
nos', e&te stále máme tú starú, telesnú prirodzenos'. Máme sebecké srdce so sebeck#mi sklon-
mi a tú(bami. Musíme by' neustále na strá(i proti nim. Máme dve srdcia, máme dve priro-

Oliver
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dzenosti. Len jedna mô(e vládnu'. Tá druhá zostáva. A $o teda musí kres'an neustále strá(i', 
a proti $omu bojova'? 

Testimonies, zv. 5, str. 397: „Musíme vies" ustavi!n# boj proti sebectvu a skazenosti &udského 
srdca.“ In# v#rok... 

Manuscript Release, zv. 21, str. 158: „Bo%í &udia nesmú dôverova" svojej ni%$ej prirodzenosti. 
Musia bojova" proti telesn#m tú%bam. Zlé srdce nedôvery, nepretr%ite bojuje s Bo%ími zámermi, 
vábi du$u pre! od Kristovho boku na zakázané chodní!ky.“ Tak(e v kres'anskej skúsenosti prvot-
n#m protichodn#m $inite!om, nepriate!om $íslo jeden, s ktor#m musíme bojova', je na,a 
vlastná sebecká prirodzenos-, na,e ja. 

Pozrite, vä$&ina kres'anov si myslí, (e nepriate!om $íslo jeden je satan. Áno, satan je stra&n# 
nepriate!, ale pochopte, (e nepriate!, ktorého sa musíme bá' najviac je ten, ktor# sídli priamo 
uprostred tábora. Je to ten star# $lovek, ktor# stále zostáva a je prirodzene spojen# a v doko-
nalej harmónii so satanom a rí&ou temnoty. On je, mimochodom, naj!stivej&í nadov&etko 
a nedu(iv# na smr'. (Jer 17,9) Vie sa dobre maskova' a budete si myslie', (e oddáva' sa mu nie 
je ni$ zlé, ba naopak, (e je to správne. Dávajte si pozor; nedôverujte mu.

Pá$i sa mi, $o k tomu hovorí in&pirácia: „Bo%í &udia nesmú dôverova" svojej ni%$ej prirodze-
nosti.“ Bu)te ve!mi opatrní oh!adom svojich tú(ob, ktoré prúdia z vá&ho vlastného srdca, vá&ho 
sebeckého srdca. Nasledovn# v#rok krásne zah="a to, $o sme si práve vysvetlili. 

Acts of the Apostles, str. 476 a 477: (V tomto kontexte sa tá skúsenos' vz'ahuje na obrátenie. 
Na pú' k úpätiu krí(a, kde dostaneme nové srdce.) „Kres"an v$ak práve na základe tejto skúse-
nosti nemô%e ne!inne zlo%i" ruky a uspokoji" sa s t#m, !o pre*ho Kristus vykonal. Kto chce vojs" 
do duchovného krá&ovstva, zistí, %e v$etky sily a vá$ne hrie$nej prirodzenosti, za$títené silami rí$e 
temnoty...“ Hovorí tu o satanovi a celom jeho vojsku. „...sa proti nemu postavili.“ Ak# desiv# pro-
tichodn# $inite!! Tí $o sú skuto$ne obrátení zistia, (e ten star# $lovek v spojení s rí&ou temnoty 
je v opozícii, sústredení proti nim. „De* !o de* musí obnovova" svoje posvätenie a dennodenne 
bojova", proti zlu.“ Ka(d# de"! 

*o je to zlo, s ktor#m musíme &peciálne bojova'? „Staré návyky a vrodené sklony k zlému ho budú 
chcie" ovládnu", a preto musí by" ve&mi obozretn#, ak chce nad nimi v Kristovej moci zví"azi".“ 

Je to desiv# protichodn# $inite!, ale chvála Bohu, lebo Ten, ktor# je s nami je vä$&í ne( ten, 
ktor# je proti nám. Bude to v&ak vy(adova' nepretr(it# boj v Kristovej sile, získa' a udr(iava' ví-
'azstvo nad star#mi zvykmi a dedi$n#mi sklonmi. To je to zlo, s ktor#m musíme denne bojova' 
ako znovuzrodení kres'ania. Popracujme na tom... 

Staré zvyky a dedi$né sklony. Vo svetle faktu, (e toto je to, $o znovuzroden# kres'an musí 
prekonáva', a (e toto je to, $o stojí proti nemu ka(d# de" po obrátení, uvedomujete si, (e jeden 
kres'an mô(e ma' ove!a intenzívnej&í protichodn# $inite! v porovnaní s in#m? Ak sú to staré 
zvyky a dedi$né sklony, pravdou je, (e niekto mô(e ma' v#razne mocnej&ieho a aktívnej&ieho 
starého $loveka, s ktor#m musí bojova', ne( niekto iní. 

Budem to ilustrova'. Zoberme si nejakého Jakuba. Neberte to osobne, ak sa tak voláte. Je to 
len pre ilustráciu. Jakuba splodili bezbo(ní, ve!mi pô(itkárski rodi$ia. Pod!a zákonov dedi$nosti, 
Jakub dostal hrozné dedi$stvo. Má nadmern# sklon k zlu v presne rovnak#ch oblastiach, ako 
jeho rodi$ia. Je to dedi$n# $inite!, drahí priatelia. 

Vidíme to ilustrované na tzv. „narkomansk#ch de'och.“ Po$uli ste u( o tom? Deti, ktoré sa 
rodia závislé od drog, nie preto, (e by im holdovali, ale preto, lebo ich matka tomu holdovala, 
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a oni to zdedili. A to je len jedna ilustrácia z oblasti telesn#ch závislostí, kde je to viac vidite!né. 
Existujú ove!a zákernej&ie sklony a inklinácie, ktoré sú prená&ané zákonom dedi$nosti. 

Jakub bol pod!a zákona dedi$nosti ve!mi znev#hodnen#, u( od narodenia. Presnej&ie mô-
(eme poveda', od momentu jeho po$atia. Oby$ajne tí istí bezbo(ní rodi$ia, ktorí tak ve!mi 
znev#hodnili Jakuba cez zákon dedi$nosti, ho znev#hod"ujú na)alej t#m, (e neuplat"ujú Bo(iu 
disciplínu pri jeho v#chove. Oby$ajne to tak b#va. 

Tak(e úboh# mal# Jakub... Mama si nechce odoprie' (iadny $as pre seba, tak(e kúpi ve!k# te-
levízor, Jakuba pred neho posadí a nechá ho pozera' $oko!vek. A nepriate! sa naozaj dobre baví, 
ke) programuje do jeho detskej vnímavej mysle v&etky druhy zla. (AH 284.2) Ke) Jakub trochu 
podrastie, ide von a behá po okolí. Má dovolené hra' sa s k#mko!vek, a tak preberá v&etky druhy 
zl#ch zvykov od svojich bezbo(n#ch spolo$níkov. Tieto zdedené sklony sa tak stanú pestovan#-
mi sklonmi, a ná& Jakub preberá ve!a nov#ch, zl#ch aktivít a návykov z takéhoto (ivotného &t#lu. 
Bo(ia milos' je v&ak dostato$ná aj pre záchranu Jakuba. (2 Kor 12,9) No doká(ete si uvedomi', 
(e ke) teraz Jakub príde k úpätiu krí(a, (e bude ma' ove!a silnej&í protichodn# $inite!, s ktor#m 
musí od toho d"a bojova', ne( Ján? 

Nu(, pozrime sa, kto je Ján... Jána splodili zbo(ní rodi$ia, rodi$ia, ktorí zví'azili. Pod!a zá-
kona dedi$nosti má Ján obrovskú v#hodu pokia! ide o to, $o zdedil. Nepochopte ma tu zle. 
Nehovorím, (e ak si „ve!mi dobre vyberieme svojich rodi$ov,“ mô(eme sa narodi' bez sklonov, 
alebo inklinácií k hriechu... Nie priatelia, nikto sa nemô(e druh#krát narodi'. Áno, mô(eme ma' 
obrovskú v#hodu ove!a men&ieho sklonu k zlu, ke) nás po$nú zbo(ní rodi$ia. Ale v&etci, a zdô-
raz"ujem, (e v,etci máme sklon k zlu, ktorého sile bez pomoci nevieme odola'. 

Education, str. 29: „Následky jedenia zo stromu poznania dobra a zla sú zrejmé zo skúseností 
ka(dého !loveka...“ To zah="a aj Jakuba a Jána. „U% v jeho prirodzenosti je sklon k zlému, sila, 
ktorej sám nemô%e odola".“

 Dokonca i Ján má sklon, k zlému. Ten sklon k zlému mô(e by' podstatne viac, alebo menej 
radikálny. My v&etci, ako potomkovia Adama, ktor# jedol zo stromu poznania dobra a zla, bu-
deme ma' neodvratne sklon k zlému. Ale $o je to, $o ur$uje ak# zásadn# ten sklon je? *o je to, 
$o ur$uje k akému konkrétnemu druhu zla máme sklon? Sú to na&i najbli(&í predkovia. Tu to 
máte: „Nav$tevujem neprávos" otcov na synoch do tretieho i $tvrtého pokolenia.“ (2Moj 20,5) Na&i 
najbli(&í predkovia ur$ujú konkrétny sklon k zlému, ktor# ka(d# z nás dostal ako dedi$stvo. Je 
dôle(ité bra' to do úvahy? 

Testimonies, zv. 4, str. 439: „Uvedom si, %e povahové sklony sa prená$ajú z rodi!ov na deti. Vá%ne 
o t#chto veciach uva%uj, a potom sa v bázni Bo%ej vyzbroj zbra*ami, potrebn#mi k %ivotnému zápa-
su s dedi!n#mi sklonmi. Pritom nenapodob*uj nikoho iného, ne% bo%sk# Vzor. Ak chce$ dosiahnu" 
úspech, musí$ pracova" vytrvalo a horlivo. Bude$ musie" zví"azi" sám nad sebou, !o bude boj, zo 
v$etk#ch naj"a%$í. Neospravedl*ovan# odpor k vlastn#m cestám a tvojim $patn#m návykom ti zaru!í 
cenné a trvalé ví"azstvo.“ Milí priatelia, bude to boj. Bude to boj obzvlá&' pre Jakuba... 

Vrá'me sa teraz k Jánovi. Tí istí zbo(ní rodi$ia, ktorí ho zv#hodnili prostredníctvom zákona 
dedi$nosti, ho budú na)alej zv#hod"ova', uplat"ovaním Bo(ej disciplíny v jeho v#chove. Sve-
domito a so zdrav#m úsudkom, ho budú chráni' pred zl#mi vplyvmi na jeho mladú, vníma-
vú myse!. Neposadia ho pred televízor, ale mu budú rozpráva' drahocenné príbehy z Bo(ieho 
Slova, a o láske Je(i&a. Budú ho chráni' pred negatívnym vplyvom zl#ch spolo$níkov. Budú 
starostlivo sledova' s k#m sa priatelí, lebo chápu ten siln# vplyv, ktor# budú na neho ma' jeho 
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rovesníci. A vo ve!mi mladom veku ho privedú k úpätiu krí(a, kde za(ije skuto$né obrátenie. Ján 
t#m pádom nebude ma' tak# hroziv# protichodn# $inite!, s ktor#m bude musie' bojova', ke) 
príde na staré zvyky a dedi$né sklony, ako Jakub. 

Pre$o sme to takto rozvíjali? Z nieko!k#ch dôvodov: V prvom rade, prosím pochopte, (e 
potrebujeme vzia' tieto veci do úvahy, preto(e to ovplyv"uje na&e vzájomné vz'ahy. Vidíte, je to 
skuto$ná v#zva pre Jánov, aby boli trpezliví s Jakubmi. Jánovia $astokrát nemajú ani predstavu 
o tom, $ím si Jakubovia prechádzajú. 

A viete $o je skuto$ne v#zvou? Ke) sa niekto na konci Jánovej &kály, spojí v man(elskom 
zväzku s niek#m z konca Jakubovej &kály. Je to ozajstná v#zva a naozaj sa to stáva. Boh berie 
tieto veci do úvahy vo vz'ahu k nám... 

Ani tu ma prosím, nepochopte zle. Povie Boh Jakubovi: „Vie& $o, ty si v obrovskej nev#hode, 
no poviem ti nie$o. Ja budem proste pri(murova' o$i. Budem prehliada' to holdovanie. Pôjde-
me )alej a necháme 'a tomu holdova'?!“ Ur$ite nie, priatelia. Boh to takto nerobí. Ale jedna vec 
je istá: „Kde sa rozmno%il hriech, tam sa e$te vä!$mi rozmno%ila milos".“ (Rim 5,20) Jakubovia, na-
berte odvahy! Nezále(í na tom, v akej ste nev#hode, z h!adiska svojich zdeden#ch a pestovan#ch 
sklonov k zlému. Jeho milos' je dostato$ná. Po$úvajte toto krásne zas!úbenie... 

Desire of Ages, str. 440: „Anjeli slávy, ktorí stále h&adia na tvár nebeského Otca, radostne slú%ia 
jeho de"om. Trasúce sa du$e, ktoré majú ve&a problematick#ch charakterov#ch !+t, sú osobitn#m 
predmetom ich záujmu. Anjeli sú v%dy prítomní tam, kde je ich treba najviac, kde &udia vedú 
naj"a%$í boj s vlastn#m ja a zápasia v naj"a%$ích podmienkach. Kristovi skuto!ní spolupracovníci 
budú práve tu pomáha".“ 

Nu( Jánovia, musíme ma' zvlá&tnu trpezlivos' s Jakubmi. Boh ju má. *i u( ste Jakub, alebo 
Ján, alebo ste niekde v prostriedku... Ilustrovali sme si extrémy. Vä$&ina z nás je niekde medzi 
t#mito dvomi extrémami. Niektorí z nás mô(u by' práve v strede, niektorí z nás mô(u ma' 
sklon k Jakubovej strane tejto &kály, niektorí zas k Jánovej strane. 

No $i u( ste Jakub, alebo Ján, alebo niekto medzi t#m, ako dlho budete musie' bojova' 
s t#m star#m $lovekom, protichodn#m $inite!om, naz#van#m telo? Ako dlho ten boj potrvá? 
A( do smrti, alebo oslávenia, pod!a toho, $o príde skôr. 

Uvediem jeden zásadn# v#rok a trvám na tom, (e je pravdiv#. Pre$o musíme neustále bojova' 
s t#m star#m $lovekom? Lebo ten star# $lovek sa nikdy neobráti. Práve preto ho nechávate ka(d# 
de" umiera'. (1 Kor 15,31) Musíme ho prekonáva', a( do chvíle, ke) „razom, v okamihu,“ (1 Kor 15,51) 
bude kone$ne vyhuben# a dostanete sväté telo. Neexistuje ni$ také ako „sväté telo“ skôr, ne( budeme 
oslávení. Práve preto musíme ukri(ova' telo s jeho vá&"ami a tú(bami ka(d# jeden de". Ak by sa ten 
star# $lovek niekedy obrátil, nemuseli by sme to robi'. Ale on obráten# nebude! Táto dimenzia va&ej 
prirodzenosti je nenapravite!ne proti vôli a zvrchovanosti Boha. Musíme ho prekonáva' ka(d# jeden 
de" svojho (ivota. V&imnite si, ako tento boj pokra$uje a prebieha.

Testimonies, zv. 4, str. 439: „Vyzbroj sa zbra*ami, potrebn#mi k celo(ivotnému zápasu s de-
di$n#mi sklonmi...“ Ide o celo(ivotn# zápas priatelia... 

Testimonies, zv. 2, str. 479: „Neustály boj proti telesnej mysli, musí by" udr%iavan#...“ 
Testimonies, zv. 3, str. 537: „Boh formuje srdce na nie!o Jemu !oraz podobnej$ie. A napriek 

tomu, to na$e sebecké ja sa neustále do%aduje ví"azstva.“
Nu(, !udsk# rozum by povedal: „Ak Boh modeluje moje srdce na nie$o $oraz viac Jemu podob-

né, potom by som mal stále menej a menej vzdorova', a( by som bol nakoniec tak# svät#, (e by 

Oliver
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som u( v sebe nemal (iadny odpor vo$i Nemu.“ Nepovedal by toto !udsk# rozum? No hovorím 
vám, neverte !udskému rozumu. Áno, Boh formuje va&e srdce, va&u novú prirodzenos' stále viac 
a viac na Svoj obraz, ale e&te stále máte tú starú prirodzenos', toho starého $loveka, ktor# sa vôbec 
neobráti. On vám v(dy bude vzdorova'. Práve preto, hoci Boh formuje srdce na nie$o $oraz viac 
Jemu podobné, napriek tomu to na&e sebecké ja sa neustále do(aduje ví'azstva. Poznáte to z vlast-
nej skúsenosti, ak ste sa naozaj znova narodili a naozaj bojujete dobr# boj viery. 

Tu je in# citát z Acts of the Apostles, str. 565: „Jeho deti... musia neustále bojova" proti svojmu 
sebectvu.“ 

Review and Herald, 30. máj 1882: „Denne musíme zápasi" s vonkaj$ím zlom a vnútorn#m 
hriechom.“ *o je to ten vnútorn# hriech? Je to ten kore", HRIECH s ve!k#mi písmenami, tá 
hrie&na, sebecká prirodzenos'. Hoci u( nevládne, e&te stále zostáva. No neuspokojí sa s t#m, (e 
len zostáva, tak(e musíme denne bojova' proti vnútornému hriechu, lebo sa neustále pokú&a 
znovu posadi' na trón. 

Uvediem jeden citát, ktor# si obzvlá&' cením, lebo ozna$uje nielen za$iatok boja, ale tie( finá-
le. Vyjadruje teda cel# priebeh. Review and Herald, 29. november 1887: „Od krí%a, ku korune...“ Je 
to symbolick# jazyk. E&te sa k tomu vrátime a vysvetlíme si to. „Od krí%a ku korune treba vykona" 
naliehavú prácu. Je to zápas s vroden#m hriechom; je to zápas proti vonkaj$iemu zlu. ,ivot kres"a-
na je boj a pochod. No po'me vpred, lebo sa usilujeme o nesmrte&nú korunu.“ 

Aké je teda trvanie boja? Za$al pod krí+om, $o symbolizuje obrátenie. (AA 246.1) Ke) ve-
dení zákonom a pri'ahovaní Baránkom kri$íme: „Stvor mi !isté srdce, ó, Bo%e, a obnov priameho 
ducha v mojom vnútri.“ (< 51,12) To je miesto, kde sme sa obrátili; kde sme sa znovu narodili. 
Tam ten boj iba za$ína. Tak ve!a !udí si myslí, (e ke) sa u( obrátili, ich boj skon$il. V (iadnom 
prípade! Ten duchovn# boj o ovládnutie mysle vtedy iba za$ína! Nemô(ete bojova' ten boj, k#m 
nedostanete novú myse!. A ten boj pokra$uje, a( ...ku korune. *o je koruna? Je to tá koruna 
nesmrte!nosti, tá koruna neporu&ite!nosti. To je to, $o dostaneme „razom, v okamihu, pri za-
trúbení poslednej trúby.“ (1 Kor 15,51) Od krí(a ku korune je to zápas s vroden#m hriechom. *o 
je to ten „vroden# hriech?“ 

Historical Sketches, str. 138: „Sebectvo je votkané do na$ej samotnej podstaty. Dostalo sa k nám 
ako dedi$stvo...“ To je ten „vroden# hriech.“ So sebeckou prirodzenos'ou budeme musie' bojo-
va' po$as celého kres'anského (ivota. Boh vám v tom (ehnaj. Nebojte sa ak to znie zastra&ujúco. 
V boji a ví'azstvách dobrého boja viery, (1 Tim 6,12) proti protichodnému $inite!u, naz#vanému 
telo, je po(ehnanie. V $om spo$íva to, (e mô(eme nie len bojova' a ví'azi', ale by' pritom aj 
po(ehnaní? Vydáme sa na )al&iu cestu...
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21.KAPITOLA

NECH 'INÍ SPRAVODLIVOS% E"TE
(Zj 22,11

Chystám sa s vami pusti' do nesmierne spornej témy. Od prirodzenosti sa nerád zaoberám 
sporn#mi otázkami. Ale ak vidím, ako nás !udí rozde!uje sporná otázka, skuto$ne ma to zne-
pokojuje. 

Priatelia, ak máme vyda' hlasité volanie (Zj 18,1-4), musíme by' jednotní v tom, $o hlásame. 
Musíme by' jednotní, a práve pravda nás zjednocuje. Preto sa aj ja, pre Toho, ktor# je Pravda, 
ktorého milujem z celého môjho srdca a pre Jeho cirkev, ktorú takisto milujem, musím sna(i', 
mocou Ducha Pravdy, starostlivo pravdu prezentova', aby sme do&li k vzájomnej dohode v tejto 
spornej otázke a na&li jednotu v pravde. To je jediné miesto, kde máme skuto$ne jednotu... 

Ve!mi jasne sme objavili a stanovili z Písma a z Ducha prorockého, (e kres'ansk# (ivot je 
neustály konflikt, neustály boj. V skuto$nosti in&pirácia hovorí v Testimonies, zv. 3, str. 253: 
„Kres"ansk# %ivot je neustály boj a pochod. Neexistuje v tomto zápase %iaden oddych.“ 

Niektorí z vás by mohli namieta': „Dobre, po$kaj chví!u. To znie dos' kruto. Myslím t#m, 
kde je pokoj? Nemá tu by' pokoj? Nemal by kres'an údajne pozna' pokoj? Ako to spojí& s t#m, 
(e cel# kres'ansk# (ivot je neustály boj? Ako sa to s t#m zhoduje, (e zápasu nieto konca? …a (e 
tento zápas nepozná odpo$inok? Kde je pokoj?“ 

Nu(, v prvom rade si prosím uvedomte, s k#m je ten pokoj. Rimanom 5,1: „Ospravedlnení súc 
tedy z viery máme pokoj, so sebou...“ Hovorí tu toto? Nie! „Ospravedlnení súc tedy z viery máme 
pokoj blí%i" sa k Bohu, skrze svojho Pána Je%i$a Krista.“ Áno, je tu pokoj, ale je to pokoj s Bohom! 
Ale ak chceme by' v pokoji s Bohom, musíme vies' vojnu sami so sebou. 

V skuto$nosti, predt#m, ne( budeme oslávení máme len dve mo(nosti. Mô(eme vies' vojnu 
so sebou a by' v mieri s Bohom, alebo mô(eme by' v mieri so sebou a vies' vojnu proti Bohu. To 
sú jediné mo(nosti, ktoré máte. Pre$o? Preto(e to „ja“ o ktorom hovoríme, sa nikdy neobráti. Je 
to star# $lovek, s ktor#m musíme zápasi' dennodenne, a( k#m nebude kone$ne vy'at#: „razom, 
v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.“ (1 Kor 15,51) Neviem ako vy, ale ja sa ve!mi te&ím 
na ten de", ke) sa protichodn# faktor zni$í, vykorení a „razom, v okamihu,“ bude toto „skazené 
telo“ premenené a stane sa „súpodobn#m telu Jeho slávy,“ (Filip 3,21) a u( viac nebudem ma' toho 
starého $loveka, ktor# ma trápi ka(d# de". 

Trochu vám poodhalím svoju du&u... Boli chvíle, ke) boli moje boje také 'a(ké, (e som vykrí-
kol a povedal: „Pane, prosím ?a, mohol by si ma necha' zaspa'?“ *o je spánok smrti pre kres'a-
nov? Je to nie$o, $oho sa máme obáva'? Nie. Niekedy je to ve!mi lákavá alternatíva, v porovnaní 
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s neuverite!ne intenzívnym bojom; a vzápätí vieme, (e zaznie zvuk trúby a „m+tvi vstanú nepo-
ru$ite&ní!“ (1 Kor 15,52) U( nebudeme ma' ten protichodn# $inite!; a mô(eme „zlo(i' ná& me$ 
a &tít a vojnu viac ne&tudova',“ ako sa spieva v tej pesni$ke. Z celého srdca tú(im po tom dni! 
Ale zaka(d#m ke) nie$o také vyslovím, v(dy r#chlo dodám: „,Av$ak, nie moja vô&a, ale tvoja nech 
sa stane,‘ (Luk 22,42) a ak chce&, aby som (il a( dokia! príde Je(i&, potom s Tebou po$ítam, (e 
mi dá& silu bojova' a vyhra' v tomto neuverite!nom boji, proti môjmu starému $loveku.“ Ve!mi 
tú(im po tom $ase, ke) u( bude ten boj za nami. Ale neskon$í sa, a( do oslávenia, alebo smrti, 
pod!a toho, $o príde skôr. No napriek tomu, (e musíme neustále bojova' so star#m $lovekom, 
mô(eme pozna' rados' z pokoja s Bohom. 

Písmo vlastne odkazuje na tento pokoj, ako na pokoj, ktor# „prevy$uje ka%d# rozum.“ Filipa-
nom 4,7: „A pokoj Bo%í, ktor# prevy$uje ka%d# rozum, bude strá%i" va$e srdcia a va$e mysle v Kristu 
Je%i$ovi.“ Pá$i sa mi to vyjadrenie: „...strá%i" va$e srdcia a mysle...“ Opä' tu máme srdce a myse!. 
Hovoríme o my&lienkach a pocitoch, a t#m pádom hovoríme vlastne o charaktere! (5T, str. 310) 

Signs of the Times, 17. marec 1887: „Je to na$a prednos", ma" ka%d# de* pokojnú, blízku, ra-
dostnú prechádzku s Je%i$om. Nemusíme by" zdesení, ke' na$a cesta vedie cez konflikty a utrpenie. 
Mô%eme ma" pokoj, ktor# prevy$uje ka%d# rozum, ale bude nás to stá" boje so silami temnoty, 
kruto zápasi" proti sebectvu a vrodenému hriechu.“ Áno, je tu pokoj, ale ak budete ma' pokoj 
s Bohom, musíte vies' vojnu so sebou. 

Je tu ale sporná otázka, ktorej sa potrebujeme venova'. *o je tou spornou otázkou? Nu(, má 
to $o do $inenia s celou problematikou, t#kajúcou sa stavu, ktor# Bo(í !ud musí dosiahnu', ak 
majú by' schopní obstá' bez Prostredníka, po ukon$ení doby milosti. 

Verím, (e doba milosti sa uzatvorí tesne pred Jákobov#m sú(ením (Jer 30,7) a siedmimi po-
sledn#mi ranami. (Zj 15,1) Medzi ukon$ením doby milosti a oslávením, (ktoré nastane „razom, 
v okamihu,“ ke) Je(i& príde) je ve!mi v#znamn# $asov# úsek. Pri ukon$ení doby milosti, Je(i& 
prestane vykonáva' svoju ve!k"azskú slu(bu. (PH098 13.2) Jeho sprostredkovate!ská úloha sa 
skon$í. Odlo(í svoje ve!k"azské rúcho, oble$ie si svoje krá!ovské rúcho, (DS, 14. marec 1846, 
ods. 2) a za$ne sa pripravova' na svoj skor# príchod.

A chvála Bohu, bude to ur#chlené v spravodlivosti. (Rim 9,28)
 Teraz je tu v&ak otázka: Do akého stavu musí skrze milos' Jeho !ud dospie', ak má by' schop-

n# obstá' bez Prostredníka? Sú takí, ktorí argumentujú, (e musia by' úplne bez akéhoko!vek 
hriechu. Tu u( prechádzame na teologické mínové pole... Budeme pokra$ova' ve!mi opatrne, 
dr(iac sa ve!mi blízko in&pirácie, ktorá je na&ou záchrannou sie'ou. 

Signs of the Times, 17. december 1885: „Po'me vpred, preto%e sa usilujeme o nesmrte&nú ko-
runu. T#m viac sa usilujme upev*ova" svoje povolanie a vyvolenie. (2 Pet 1,10) Leniv#, nerozvá%ny 
kres"an si nikdy nezaistí vstup do Bo%ieho krá&ovstva. Od krí%a ku korune sa má vykona" vá%na 
práca. Je to boj proti vrodenému hriechu a zápas proti vonkaj$iemu zlu. Ale nakoniec dosiahneme 
ví"azstvo, ak sa neunavíme v konaní dobra. Nebeské brány budú otvorené ka%dému, kto robí to 
najlep$ie !o mô%e pre Boha a svojich blí%nych.“ 

Toto nie je jedin# prípad. Je ove!a viac miest, kde nám je povedané, (e musíme bojova' 
s vroden#m hriechom „od krí%a ku korune.“ Korunu nedostaneme pred, ale po ukon$ení doby 
milosti. Koruna je vlastne to, $o dostaneme „razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.“ (1 
Kor 15,51) A doba milosti sa uzavrie, dokonca e&te pred $asom Jákobovho sú(enia. (GC, str. 616) 
Tak(e je jasné, (e od ukon$enia doby milosti po oslávenie, pod!a in&pirácie stále „bojujeme s vro-
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den#m hriechom.“ Koruna je korunou nesmrte!nosti. Dostaneme ju „razom, v okamihu, pri 
zatrúbení poslednej trúby,“ ke) príde Je(i&. Tak(e je jasné, (e je tu ur$it# $asov# úsek, od ukon-
$enia doby milosti a( do oslávenia, kde e&te stále bojujeme s vroden#m hriechom. Za$alo to 
pod krí(om, ale pokra$uje to )alej, dokonca aj po ukon$ení doby milosti, a( po oslávenie. Stále 
bojujeme „s vroden#m hriechom.“ 

Znamená to, (e aj na)alej budeme pokra$ova' v hre&ení, a( k#m budeme oslávení? Tu pro-
sím pochopte dôle(itú vec: Pre lásku Kristovu a v moci Ducha Svätého, sa musíme sta' tak#mi 
&ikovn#mi zápasníkmi, (e musíme dr(a' toho starého $loveka pod smrte!n#m zámkom, priklin-
covaného k zemi, (e by sme rad&ej zomreli, ako vedome prestúpili Bo(í zákon. Toto znamená 
by' ví'azom. (Zj 1 a 2) Presne toto znamená by' zape$aten# a my musíme by' zape$atení pred 
ukon$ením doby milosti. 

Ak sme aj z Bo(ej milosti dosiahli takúto skúsenos', sme u( v tom okamihu t#m pádom bez-
hrie&ni? Nie! Pre$o? Preto(e stále máme „…vroden# hriech.“ U( nevládne, ale e&te stále zostáva. 
A hoci ho e&te stále máme, on u( nemá nás. Pod!a in&pirácie máme stále vroden# hriech – a( 
do chvíle oslávenia. 

Potom sa tu ale vynára )al&ia otázka: Ako bude potom ten hriech prekryt#, ke) Kristus pri 
ukon$ení doby milosti opustí svoju úlohu Prostredníka? Ako sa to bude rie&i', ke) sa u( Kristus 
viac nebude prihovára' ako ná& Ve!k"az? Je mnoho t#ch, ktorí to vidia ako v#zvu, a tak prichá-
dzajú s rôznymi teóriami – a to je ve!mi láskav# spôsob, ako ich opísa'. Bolo by presnej&ie, keby 
sme ich nazvali rôznymi „bludmi,“ ktoré predstavujú !udské snahy v rie&ení tohto problému. 
Po$as histórie na&ej cirkvi sme pri&li s rôznymi teóriami. 

Jedna zo skor&ích, e&te za (ivota Ellen Whiteovej, sa naz#vala „hnutie svätého tela.“ Toto hnu-
tie u$ilo, (e musíme, ak máme obstá' pri Kristovom príchode bez toho, aby sme pre&li t#m, $o 
naz#vali „podzemnou (eleznicou do neba,“ (teda hrobom)... musíme dosiahnu' stav posvätenia, 
by' úplne oslobodení od hriechu, tak(e budeme ma' sväté telo. Ellen Whiteová sa tejto otázke 
venovala. (2SM 32.1) 

Pre$o sú tu tieto druhy úsilí vysvetli', ako mô(eme by' sami dostato$ne spravodliví, aby sme 
obstáli bez Zástupcu po ukon$ení doby milosti? Poviem vám, pre$o. 

Bolo to na Biblickej hodine na univerzite. Môj u$ite! Biblie ma u$il pravdepodobne to, $o 
sa sám nau$il. V ten de" sa postavil a povedal: „Trieda, vysvetlím vám, ako sme ospravedl-
není a ako sme posvätení, a musím vám vysvetli' aj rozdiel, medzi pripo$ítanou a udelenou 
spravodlivos'ou.“ Aj vy sa mo(no budete môc' stoto(ni' s touto biblickou predná&kou, ktorú 
som dostal ako &tudent, preto(e ste pravdepodobne dostali takú istú lekciu. Podi&iel k tabu-
li, a nakreslil na tabu!u obd;(nik. Priamka, ktorá tvorila !avú stenu obd;(nika, znázor"ovala 
obrátenie. Do !avého dolného rohu nakreslil malého paná$ika (ktor# symbolizoval nás) a krí( 
(symbolizujúci obrátenie). Pravú stenu toho obd;(nika tvorila priamka, ktorá znamenala druh# 
príchod. Tesne pred "ou nakreslil )al&iu $iaru a povedal: „To je ukon$enie doby milosti.“ Potom 
pokra$oval a povedal: „Ke) prídeme ku Kristovi a sme obrátení, Boh nám pripo$ítava Kristovu 
spravodlivos', ktorá nás prekr#va. Sme síce hrie&ni, ale ak vierou prijmeme Kristovu spravod-
livos', ktorá je nám pripo$ítaná a ktorá sp;"a za nás tú po(adovanú normu, potom za$íname 
posväten# (ivot.“ Horná stena obd;(nika bola tou „normou,“ ktorá sa musí dosiahnu', aby sme 
mohli by' ospravedlnení. Polo(il kriedu na !av# doln# roh a za$al kresli' takú nepravidelnú $iaru, 
nie presne schody, ale skôr nie$o ako stúpajúci graf. 

Oliver
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Tu je podobize" toho nákresu: 

Potom povedal: „Trieda, my prijímame nielen pripo$ítanú, ale aj udelenú spravodlivos'. *ím 
viac rastieme v na&ej kres'anskej skúsenosti, t#m viac sa podobáme Kristovi, a t#m máme viac 
a viac udelenej spravodlivosti.“ A tu pri&la na rad tá veta: „T#m menej a menej pripo$ítanej 
spravodlivosti budeme potrebova', na splnenie po(adovanej normy.“ Mimochodom, toto je 
smrte*n/ blud, priatelia.... (alej si vysvetlíme pre)o. „*ím viac a viac máme udelenej 
spravodlivosti, t#m posvätenej&í sme, a t#m menej a menej pripo$ítanej spravodlivosti potre-
bujeme, aby sme boli ospravedlnení.“ 

A potom povedal: „Trieda, je pre nás v&etk#ch ve!mi dôle(ité, aby sme si uvedomili, (e ke) sa 
doba milosti ukon$í, Je(i& u( viac nebude na&ím Príhovorcom, a preto musíme ma' sami v sebe 
dos' spravodlivosti na to, aby sme aj bez Príhovorcu stáli pred Bohom spravodliví. A tak tá $iara 
(resp. graf) musí dosiahnu' hornú hranicu, lebo tam máme v&etku udelenú spravodlivos'. A u( 
viac nepotrebujeme pripo$ítanú spravodlivos', preto(e u( nebude (iadna spravodlivos', ktorá 
by nám bola pripo$ítaná, ke) Kristus ukon$í svoju príhovornú slu(bu.“ 

Toto chybné, skreslené chápanie evanjelia je dôvodom, pre$o je tak ve!a zmätku medzi nami, 
oh!adom otázky t#kajúcej sa stavu, ktor# musia vykúpení Bo(ou milos'ou dosiahnu', ak majú 
by' schopní prejs' dobou Jákobovho sú(enia bez Príhovorcu. Niektor#ch z vás pravdepodobne 
u$ili toto, a $i ste to u( vedome, alebo nevedome prijali, prosím pochopte, (e je to smrte!n# 
blud. A to hne) z nieko!k#ch dôvodov:

1.Dôvod: Mô(ete hore nakresli' $iaru, na ozna$enie normy, ktorá sa musí dosiahnu', aby 
sme boli ospravedlnení? Aká je to norma? Je to nekone$ná norma. A mô(ete zmera' nekone$-
no? To ur$ite nie. Je to Bo(ia spravodlivos', ktorá je po(adovaná pre na&e ospravedlnenie. Tak(e 
to je len jedna chyba, pre za$iatok. Mali by tam by' skôr nakreslené &ípky, ktoré by smerovali 
hore, donekone$na... Jediná spravodlivos', ktorá splní tú normu je spravodlivos' Je(i&a Krista, 
ktorá je nám zadarmo pripo$ítaná.

2.Dôvod: Posvätenie nemá ni$ spolo$né so získaním ospravedlnenia... <idom 10,14 hovorí: 
„Lebo jednou obe"ou zdokonalil nav%dy t#ch, ktorí sa, posväcujú.“ Ospravedlnenie nám teda zís-
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kava jedna obe'. Ako dlho sme tou jednou obe'ou zdokona!ovaní? Nav+dy! Po celú ve)nos-! 
Napriek tomu, (e posvätenie nemá ni$ spolo$né so získaním ospravedlnenia, má ve!a $o do $i-
nenia s udr(aním si ospravedlnenia. 

Na&a Duchom splnomocnená, láskou motivovaná poslu&nos' nezíska ospravedlnenie, ale 
je nevyhnutná na udr(anie si ospravedlnenia. Pre$o? Nu(, preto(e „viera bez skutkov je, m+tva.“ 
(Jak 2,26) Sme ospravedlnení len vierou v Kristovu spravodlivos', ale viera v Kristovu spravod-
livos' sa bude v(dy prejavova' v posvätenom (ivote poslu&nos'ou, ktorá je motivovaná láskou. 

Povedzme si to takto: Sme ospravedlnení vierou, nie $inením dobra, ale viera, ktorá osprave-
dl"uje, v(dy $iní dobro. Ak nieto $inenia dobra, nieto ani viery a kde nie je viery, nie je ani ospra-
vedlnenie z viery. Ale tento posväten# (ivot pre nás ospravedlnenie nezíska. Nie je to pripo$ítaná 
spravodlivos' plus udelená spravodlivos', preto(e v skuto$nosti posväten# (ivot ne(ijeme za t#m 
ú$elom, aby sme v)aka nemu boli ospravedlnení a získali oprávnenie do neba. <ijeme ho preto, 
aby sme sa stali svät#mi a získali spôsobilos' pre nebo. Je to pre úplne in# ú$el. Neusilujeme teda 
o posväten# (ivot za t#m ú$elom, aby sme si mohli ve$n# (ivot „zaslú(i'.“ Posväten# (ivot je tak#, 
(e sa z neho mô(eme te&i', ke) ho zdedíme ako bezplatn# dar, ktor# bol pre nás zaslú(en# Je(i&om 
Kristom. Tak(e nasklada' posvätenie na ospravedlnenie, je absolútne nesprávne a mylné. Je to in# 
program. Nie je to sú$as'ou toho, $o nás ospravedl"uje… a opráv"uje do neba, je to sú$as'ou 
toho, $o nás posväcuje a robí spôsobil#mi pre nebo. Je to rozdielna vec... 

Okrem toho, dokonca táto udelená spravodlivos', ktorá je rozhodujúca, je prijate!ná len 
v kontexte pripo$ítanej spravodlivosti. Pamätajte, (e ke) poslúchame Boha a ponúkame mu 
na&u modlitbu a na&u chválu, pretekajúcu cez skazené kanály !udskosti, je to tak po&kvrnené, (e 
pokia! to nebude o$istené krvou, nebude to ma' nikdy u Boha hodnotu. (1SM 344.2) K na&im 
bohoslu(bám, modlitbám, chválam a kajúcnym vyznaniam hriechov sa musí prida' Kristova 
spravodlivos'. Tak(e aj udelená spravodlivos' je prijate!ná, len ak má pripo$ítanú Kristovu spra-
vodlivos' a pridanú Jeho krv na o$istenie. Preto, posvätenie nemô(e by' ani len $as'ou toho, $o 
získava na&e ospravedlnenie. 

3.Dôvod: Av&ak najhor&ou vecou tohto smrte!ného bludu je to, (e si vy(aduje jednu z dvoch 
vecí: bu) zúfalstvo alebo sebaklam. *o t#m myslím? 

Tak(e, priatelia, ako rastieme v na&ej kres'anskej skúsenosti, ako sa lep&ie a lep&ie obozna-
mujeme s nekone$nou spravodlivos'ou Kristovho charakteru, vidíme v sebe stále viac a viac 
nedokonalostí a nedostatkov. *ím bli(&ie prichádzame ku Kristovi, t#m viac vidíme sam#ch 
seba ako hrie&nych, previnil#ch, poru&en#ch, nedokonal#ch... A ak si myslíme, (e musíme ma' 
v sebe spravodlivos', ktorá nás urobí spravodliv#mi v Bo(ích o$iach, budeme zúfa'... A ve!a !udí 
to robí... V skuto$nosti, poznal som niekoho, kto dokonca spáchal samovra(du. 

Nedávno som kázal v jednom zbore o tejto téme. Po kázni, milá sivovlasá pani pri&la 
za mnou so slzami, stekajúcimi po jej lícach, a povedala: „Tak si (elám, aby toto &túdium mohol 
po$u' môj man(el.“ Polo(il som jej ruku okolo pliec a povedal som: „Sestra, $o t#m myslí&?“ 
A ona povedala: „Vie&, on bol tak# svedomit#. Tak ve!mi si prial ma' spravodlivos', ktorá ho 
v jeho vlastnom (ivote urobí spravodliv#m v Bo(ích o$iach, a veril, (e to musí dosiahnu' pred 
ukon$ením doby milosti. Ve!mi sa sna(il... A jedného d"a som pri&la do gará(e a na&la som ho 
visie' z trámov.“ Je to smrte!n# blud bratia a sestry. 

Tí, ktorí sú zásadoví a $estní, ke) sa na seba pozrú, nevidia spravodlivos', ktorá by ich 
urobila spravodliv#mi v Bo(ích o$iach. Preto zúfajú. Samozrejme, nie v&etci z nich spáchajú 
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 samovra(du, ale ve!a z nich si povie: „Ja sem nepatrím, zabudni na to, nikdy to nedosiahnem. 
Nemá to cenu ani len skú&a'.“ Alebo )al&ou alternatívou je oklama' sam#ch seba a myslie' si: 
„Áno, ty vie&, (e to robí& dobre. V skuto$nosti si bohat#, zbohatol si a nepotrebuje& ni$.“ (Zj 3,17) 
No nemusíme si vybra' (iadnu z t#chto alternatív a evanjelium nám predsa len dovo!uje by' 
úplne $estn#mi, vzh!adom na na&e vlastné nedostatky a zárove" si uchova' nádej, preto(e sme 
spravodliví v Bo(ích o$iach, nie na základe toho, $ím sme my sami v sebe, ale na základe toho, 
$ím sme v Kristovi. Pokia! sa usilujeme ís' za cie!om, (Filip 3,14) a pre lásku Kristovu sa sna(íme 
chodi' vo svetle, ktoré máme, v maximálnej miere na&ich schopností, a nepestujúc si (iadny 
vedom# hriech, Kristova spravodlivos' nás prekr#va a Boh nevidí na&e nedostatky. Miesto toho 
vidí Kristov nekone$ne dokonal# charakter. To vám dáva odvahu usilova' sa )alej, a tie( zosta' 
$estn#mi, $o sa t#ka va&ich nedostatkov.

Tento boj proti vrodenému hriechu, sa pre lásku Kristovu, mô(eme nau$i' bojova' a vyhra' 
na pevnom základe. My v skuto$nosti musíme prís' do stavu, kde by sme rad&ej zomreli, ako 
vedome prestúpili Bo(í zákon, (5 Testimonies, str. 53) a ke) Boh bude ma' !udí tak stálych 
v pravde, (e by rad&ej zomreli, ako by mali vedome prestúpi' Bo(í zákon, potom mô(e ukon$i' 
svoju ve!k"azskú slu(bu. 

No pre$o tam e&te stále je? Preto(e Jeho !ud b#va pre nedostatok bdelosti a modlitby e&te 
stále zasko$en#, nepripraven#, potk#na sa, padá a hre&í. Ale chvála Bohu, (e ak zhre&íme máme 
Prímluvcu u Otca (1 Ján 2,1) a mô(eme zobra' ten hriech Kristovi. A pokia! je na&ím Ve!k"a-
zom, mô(e nám odpusti' a berie ten hriech do svätyne. Ten proces, ktor# je nakoniec vykonan# 
je ú(asn#. Zlo(en# na hlavu obetného kozla... (3 Moj 16) 

Musíme sa ale dosta' do stavu, kde by sme rad&ej pre lásku Kristovu zomreli, ako zhre&ili 
a vedome prestúpili Bo(í zákon, a to v (iadnej oblasti, dokonca ani v rí&i na&ich my&lienok. 
Preto(e prichádza $as, kedy Kristus musí ukon$i' svoju ve!k"azskú slu(bu a On tam u( viac 
nebude, aby sme mu vyznávali na&e zámerné hriechy. Preto musíme prís' do toho stavu, kdeby 
sme rad&ej zomreli ako zámerne zhre&ili. 

4.Dôvod: >al&ou otázkou je, (e ke) Je(i& ukon$í svoju ve!k"azskú slu(bu, vezme si spä' na&e 
rúcha spravodlivosti? Tento smrte!n# blud by tu nazna$oval, (e rúcho spravodlivosti je nejaká 
pô(i$ka, ktorú dostanete pri obrátení a je va&ou, a( pokia! nebudete ma' sami v sebe dostatok 
spravodlivosti, a teda ju u( ani viac nebudete potrebova'. Pri ukon$ení doby milosti budú tieto 
rúcha vzaté spä', a ak nemáte v sebe dostatok spravodlivosti, tak máte ve!k# problém. Toto je 
smrte!n# blud. 

Rúcho Kristovej spravodlivosti nie je pô(i$ka, je to vlastníctvo. Ale kto jedin# má právo ho 
vlastni'? „Lebo jednou obe"ou zdokonalil nav%dy…“ (<id 10,14) Ako dlho mô(eme vlastni' rúcho 
spravodlivosti? „Nav%dy.“ „Lebo jednou obe"ou zdokonalil nav%dy, t#ch, ktorí sa posväcujú.“ Je teda 
va&ím vlastníctvom, pokia! ste v procese posväcovania. 

Po)me spä' k spôsobu, ktor#m sme spojili dokopy tie dva aspekty: pripo$ítanie a udelenie, 
ospravedlnenie a posvätenie. Pamätáte si, pozerali sme sa na meno Krista. On je Hospodin 
na,a Spravodlivos- (Jer 23,6) a On zostane na&ou spravodlivos'ou tak dlho, pokia! my zo-
staneme podrobení Jeho vláde. A tak mô(eme by' prekrytí Jeho spravodlivos'ou. Ak si v&ak 
zvolíme odmietnu' a vzbúri' sa proti Jeho vláde, potom nám bude Jeho spravodlivos' od"a-
tá. Pozrite, spravodlivos' neprekr#va (iadny pestovan# hriech. (7BC 931.1) Ale prekr#va, chvála 
Bohu, v&etky na&e neodstránite!né nedostatky. (3SM 196.1) 

Oliver

Oliver
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Christ‘s Object Lessons, str. 316: „Kristova spravodlivos" neprikryje ani jedin# pestovan# 
hriech.“ Ale prekr#va v&etky neodstránite!né nedostatky, z ktor#ch jedn#m je vroden# hriech. 
Mô(eme vy a ja nie$o urobi' so skuto$nos'ou, (e máme vroden# hriech? Nie. Je to nedostatok, 
s ktor#m nemô(eme urobi' ni$. Nemô(eme sa ho zbavi' sami. Pokia! ho ale v Kristovej sile 
prekonávame, mô(eme ho v Kristovej sile premôc'. Mô(eme mu zabráni' v tom, aby vládol, 
ale nie v tom, aby zostal. Tak(e tá zostávajúca prítomnos' je neodstránite!n# nedostatok. Ale 
chvála Bohu, (e je tu opatrenie na prekrytie zostávajúcej prítomnosti hriechu tak dlho, pokia! 
ho Bo(ou milos'ou prekonávame. 

To je to, $o Pavol hovorí v Rimanom 8,1: „A tak teraz, u% nieto nijakého odsúdenia t#m, ktorí 
sú, v Kristu Je%i$ovi, ktorí nechodia pod&a tela, ale pod&a Ducha.“ Ke) sa rozhodneme prekonáva' 
(iadosti tela a odmietneme ich nap;"a', potom u( nie je (iadne odsúdenie kvôli ich zostávajúcej 
prítomnosti. Je prekrytá krvou a spravodlivos'ou Je(i&a Krista. 

Napokon, ako to v&etko do seba zapadá? Pochopte prosím, (e stav, ktor# musíme docieli' 
Bo(ou milos'ou a pre lásku Kristovu, nie je, ukon$ením doby milosti, stavom bezhrie&nosti. Je 
to stav láskou motivovanej vernosti Bohu, ktorá by nás doviedla do stavu, kde by sme rad&ej 
zomreli, ako vedome zhre&ili... 

Mimochodom, myslíte si, (e tam bude aj nejaká skú&ka, dokazujúca, $i sme to dosiahli, ale-
bo nie? Áno, bude. Pôjde o &tvrté prikázanie a k zachovávaniu &tvrtého prikázania (LDE 258.3) 
bude pripojen# aj trest smrti. Je to také jasné a úplne biblické. (Zj 13,15) Je jasné, (e ak máme by' 
potom pripravení na ukon$enie doby milosti a na ukon$enie ve!k"azskej slu(by Je(i&a Krista, 
musíme prís' do stavu, kde by sme rad&ej zomreli, ako vedome prestúpili Bo(í zákon, pre lásku 
Kristovu. Ale to nie je synonymum s bezhrie&nos'ou, preto(e stále máme vroden# hriech. 

Po)me si to ale podlo(i' z Ducha prorockého. My Life Today, str. 52: „Ak by si zápasil proti 
sebeckej &udskej prirodzenosti, napredoval by si v práci prekonávania dedi!n#ch a pestovan#ch 
sklonov k zlému.“ Ak teda „zápasíme proti sebeckej !udskej prirodzenosti,“ musíme získa' ví-
'azstvo „…nad dedi$n#mi a pestovan#mi sklonmi k zlému.“ Ako dlho budeme musie' zápasi' 
s dedi$n#mi a pestovan#mi sklonmi k zlému? 

Counsels to Teachers, str. 20: „Sú dedi!né a pestované sklony k zlému, ktoré musia by" preko-
nané. Chu" a vá$e* musia by" prinesené pod kontrolu Ducha Svätého. Niet konca zápasu na tejto 
strane ve!nosti.“ Kedy za$ína ve$nos'? Ke) si poru&ite!né oble$ie neporu&ite!nos' a smrte!né 
oble$ie nesmrte!nos', (1 Kor 15,53) razom, v okamihu... a( do tej doby je tu zápas proti, dedi$-
n#m a pestovan#m sklonom. „Ale k#m sú tam neustále boje, ktoré treba bojova", sú tam taktie% 
vzácne ví"azstvá, ktoré mô%eme získava"; a triumf nad sebou a hriechom je ove&a cennej$í, ako 
len mô%e myse& odhadnú".“ Tak(e, priatelia, z toho dôvodu nemáme sväté telo a( do oslávenia. 
Preto tomuto zápasu nieto konca. Stále máme telo, ktoré je zvrátené, ktoré je nesväté, ktoré má 
sklon k zlému, tú morálnu poruchu, naz#vanú nemravnos', $o je spôsobené jeho nakazením 
sebectvom. 

Selected Messages, zv. 2, str. 32: „Dané u!enie vz"ahujúce sa na to, !o naz#vame „sväté telo,“ 
je mylné. V$etci mô%u teraz získa" sväté srdcia, ale nie je správne tvrdi", %e v tomto %ivote máme 
sväté telo.“ Je v tom ve!k# rozdiel. „Apo$tol Pavol vyhlasuje: ‚Lebo viem, %e nepreb#va vo mne, to 
jest v mojom tele, dobré.‘ (Rim 7,18) T#m, ktorí sa tak "a%ko sna%ili dosiahnu" vierou takzvané sväté 
telo, by som povedala: ,Nemô%ete ho získa". ,iadna du$a z vás teraz nemá sväté telo. ,iadna &udská 
bytos" na Zemi nemá sväté telo. Je to nemo%né…‘ Ke' &udské bytosti dostanú sväté telo, nezostanú 
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na Zemi, ale budú vzaté do neba. Zatia& !o hriech je v tomto %ivote odpusten#, jeho následky nie sú 
celkom odstránené. A% pri svojom príchode, Kristus premení telo ná$ho poní%enia, aby bolo súpo-
dobn#m telu Jeho slávy.‘“ Nemáme (iadne sväté telo a( do oslávenia... A( k#m bude toto skazené 
telo premenené a „súpodobné telu Jeho slávy.“ (Filip 3,21) 

Signs of the Times, 23. marca 1888: „Nemô%eme poveda" ‚som bezhrie$ny,‘ pokia& toto skazené 
telo nie je premenené a súpodobné telu Jeho slávy.“ Je to celkom jasné...

V&imnite si, (e toto nie je vec skromnosti …pokory: „Vieme, (e sme bezhrie&ni, ale nikdy by 
sme to nepovedali, preto(e by to bolo trochu nevhodné.“ Ak by to bol prípad pokory a skrom-
nosti, povedala by: „Nebudeme hovori' ,som bezhrie&ny.‘“ Ale ona hovorí, (e my to „Nemô%eme 
poveda"!“ My „nemô%eme poveda" ‚som bezhrie$ny,‘ pokia& toto skazené telo nie je premenené 
a súpodobné telu Jeho slávy.“ Preto(e hoci mô(eme, Bo(ou milos'ou prís' do stavu, kde by sme 
rad&ej zomreli ako vedome zhre&ili, i tak máme stále vroden# hriech. Ten stále zostáva. 

Acts of the Apostles, str. 561: „Nikto z apo$tolov !i prorokov nikdy netvrdil, %e je bez hriechu. Mu(i, 
ktorí (ili tak blízko Boha, a ktorí by rad$ej obetovali vlastn# %ivot, ne% aby sa vedome dopustili neprá-
vosti...“ To je stav, ktor# musíme dosiahnu'; to je to, $o znamená by' zape$aten#. „…mu%i, ktor#ch 
Boh poctil bo%sk#m svetlom a mocou, vyznali hrie$nos" svojej prirodzenosti.“ Rad&ej by zomreli ako 
zhre&ili, no i tak vyznali hrie&nos' svojej prirodzenosti. „Nedôverovali svojej telesnej prirodzenosti, 
netvrdili, %e sú spravodliví, ale bezv#hradne sa spoliehali na Kristovu spravodlivos". Podobne to bude 
aj so v$etk#mi, ktorí h&adia na Krista. (ím viac sa blí%ime k Je%i$ovi a !ím lep$ie spoznávame !istotu 
Jeho charakteru, t#m jasnej$ie budeme vidie" krajnú ohavnos" hriechu, a t#m menej budeme chcie" 
vyvy$ova" sam#ch seba. Bude tam nepretr%ité prahnutie du$e po Bohu, ustavi!né, úprimné, srdcer-
vúce vyznávanie hriechu a srdce, poni%ujúce sa pred Ním. S ka%d#m krokom vpred, v na$ej kres"anskej 
skúsenosti, sa bude pokánie prehlbova". Pochopíme, %e ná$ dostatok je len v Kristovi a sami s apo$to-
lom vyznáme: „‚Lebo viem, %e nepreb#va vo mne, to jest v mojom tele, dobré. (Rim 7,18) ,Ale odo m*a 
nech je to pre!, aby som sa chválil okrem krí%a ná$ho Pána Je%i$a Krista, skrze ktor# mi je svet ukri%o-
van# a ja svetu.‘“ (Gal 6,14) V&etci potrebujeme urobi' také vyznanie! V mojom tele nepreb#va ni$ 
dobré a som závisl# v#hradne na Kristovej spravodlivosti. 

A $o Danielova skúsenos'? Zbo(n# prorok, mu(, ktorého (ivot v Písme nemá záznam 
priestupku. *o vyznal on? *o vyznal potom, ako uzrel vo videní záblesk jasu Bo(ej slávy? Daniel 
10,8: „Ja som zostal samotn# a videl som to ve&ké videnie, ale nezostalo ani vo mne sily a moja krása 
zmenila sa pri mne a poru$ila, a nezadr%al som v sebe sily.“ O $om tu hovorí? 

Reflecting Christ, str. 90: „A ja Daniel som samotn# videl videnie… ,A nezostalo vo mne sily, 
a moja krása zmenila sa pri mne a poru$ila.‘ …V$etci, !o sú skuto!ne posvätení budú ma" podobnú 
skúsenos". (ím jasnej$ie chápu ve&kos", slávu a dokonalos" Krista, t#m %iv$ie budú vidie" svoju 
vlastnú slabos" a nedokonalos". Nebudú ma" %iadny sklon tvrdi", %e majú bezhrie$ny charakter – 
ten ktor# oni sami pokladali za správny a krásny, sa im v porovnaní s Kristovou !istotou a slávou, 
uká%e len ako nehodn# a skazen#. Ke' sú &udia oddelení od Boha, ke' chápu Krista ve&mi nejasne, 
vtedy hovoria: ‚Som bez hriechu, som posväten#...‘“ a mô(em prida': „Som bohat# a zbohatnul som 
a nepotrebujem nikoho.“ (Zj 3,17) *ím bli(&ie prichádzame ku Kristovi, t#m hrie&nej&ích vidíme 
sam#ch seba. *o nám to hovorí o !u)och, ktorí si myslia, (e sú „bohatí a zbohatli a nepotrebujú 
nikoho?“ <e sú ve!mi )aleko od Je(i&a Krista... 

Signs of the Times, 23. marec 1888: „Ke' máme jasnej$ie chápanie Kristovej nepo$kvrnenej 
a nekone!nej !istoty, budeme sa cíti" ako Daniel, ke' uzrel Pánovu slávu a povedal: ‚Moja krása 
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zmenila sa pri mne a poru$ila.‘ (Dan 10,8) Nemô%eme poveda": ‚Som bez hriechu,‘ pokia& toto ska-
zené telo nie je premenené na súpodobné telu Jeho slávy. Ale ak sa neustále usilujeme nasledova" 
Je%i$a, tá po%ehnaná nádej, %e mô%eme stá" pred Bo%ím trónom, je na$a, bez $kvrny, alebo vrásky, 
alebo nie!oho podobného – dokonalí, v Kristovi – odetí, v Jeho spravodlivosti a dokonalosti.“ 

Priatelia, ke) stojíme pred Bohom, $ím sme odetí? …spravodlivos'ou Krista. To nám dáva 
nekone$nú hodnotu pre ve$nos'. Je to spravodlivos' Krista, ktorá nás pozdvihuje vo sfére mo-
rálnych hodnôt, do morálnej hodnoty s Bohom a je na&ou naveky. (ST, 7. augusta 1879, $as' 8.) 
„Lebo jednou obe"ou zdokonalil, nav%dy t#ch, ktorí sa posväcujú.“ (<id 10,14) To rúcho nie je pô-
(i$ka, je to vlastníctvo! Ak sme úplne a nezmenite!ne oddaní posvätenému (ivotu a podrobení 
Kristovej vláde, budeme ma' to rúcho neustále, po$as celej ve$nosti...

Teraz sa spolu pozrieme na poslednú vec, ktorú Je(i& robí ako ná& Zástanca, Príhovorca 
a Ve!k"az. Biblia nám o tom hovorí v Zjavení 22,11. Tento verdikt je to, $ím vrcholí vy&etrovací 
súd. Po vyslovení tohto verdiktu odkladá svoje k"azské rúcho a oblieka si krá!ovské. Pripravuje 
sa na príchod a na to, (e si nás vezme domov. 

Ak# je to verdikt? V skuto$nosti je dvojak#. Máme tu verdikt nielen pre spravodliv#ch, ale 
aj pre nespravodliv#ch. No ka(d# z t#chto verdiktov – pre spravodliv#ch i nespravodliv#ch – je 
e&te dvojak#. „Kto robí neprávos",“ to je in# spôsob vyjadrenia nespravodlivosti, „nech len robí, 
neprávos" e$te.“ No je tu aj druhé stanovisko tohto hrozného verdiktu: „Kto $piní, nech $piní 
e$te.“ Tak(e tu máme nezru&ite!né poskytnutie oprávnenia do pekla, spojené s neodvolate!n#m 
vyhlásením spôsobilosti pre peklo. 

Po$uli ste tie známe v#razy? – oprávnenie a spôsobilos'. Tak(e, doteraz sme si mysleli, (e 
sa termíny: oprávnenie a spôsobilos', t#kajú len neba, ale je tie( oprávnenie a spôsobilos' pre 
peklo.

Uis'ujem vás, (e Je(i& s odporom vyslovuje tento verdikt a ak si myslíte, (e z toho má nejaké 
pote&enie, prosím, premyslite si to znova. A pozrite sa na krí( a zvá(te, $o urobil, aby nemusel 
vyrieknu' tak# hrozn# verdikt nad nik#m. On vzal kalich hnevu a vypil ho do dna, aby sme ho 
my nemuseli vypi'. My mô(eme pi' kalich (ivota, prekypujúci a ve$n#. Mô(eme pi' to, $o si 
On zaslú(il pi', preto(e On pil to, $o sme si zaslú(ili pi' my. Uis'ujem vás, (e Je(i& s odporom 
vyslovuje tento verdikt, ale musí to urobi', preto(e musí re&pektova' slobodnú vô!u t#ch, ktorí 
rozhodne trvali na tom, (e sami zaplatia dl(oby za svoje vlastné hriechy. Títo !udia odmietli 
necha' Je(i&a Krista, aby tú dl(obu zaplatil za nich t#m, (e by pri&li k upätiu krí(a a prijali Ho 
za svojho osobného Spasite!a. Akoko!vek nerád, musí ich vo!bu re&pektova'. No tá istá vo!ba, 
ktorá spôsobuje, (e !udia odmietnu necha' Krista, aby za nich prevzal dl(obu hriechu, je tie( 
vo!bou, ktorá odmieta necha' Krista, aby ich oslobodil z moci hriechu – lebo pamätajte, je to 
jeden balík. 

Krv nás oslobodzuje od dl(oby hriechu, voda nás oslobodzuje z moci hriechu. To dvojité 
opatrenie milosti, ktoré vyteká z prepichnutého boku ukri(ovaného Krista je to, ktoré nás oslo-
bodzuje, nielen od zavrhnutia hriechom, ale aj spod kontroly hriechu, nielen od jeho dl(oby, ale 
tie( od jeho moci. Audia, ktorí to odmietajú, zostávajú pod tyraniou hriechu, svojho ja a satana 
a sú hriechom znesvätení. Preto musí by' na konci $asu vyrieknut# ten dvojit# verdikt. „Kto 
robí neprávos", nech len robí neprávos" e$te. Kto $piní, nech $piní e$te.“ Preto(e odmietli ten jeden 
balík, ktor# by ich oslobodil od obidvoch – dl(oby za hriech a od moci hriechu – pod!a svojej 
vo!by skon$ili nielen s rozsudkom smrti, ale aj so (alostnou, totálnou skazenos'ou. A v tom 
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bode ich Boh, vo svojom milosrdenstve – vlastne rovnako ako aj vo svojej spravodlivosti – ob-
ráti na dôsledok ich vo!by, ktor#m je ve$né zabudnutie.

Hovorí& milosrdenstvo? Áno, milosrdenstvo. P#tate sa pre$o? Nu(, lebo sú absolútne úbohí. 
Pozrite, pô(itky hriechu sú len do$asné. (<id 11,25) Je naozaj od Boha milosrdné, ako aj spravod-
livé, ukon$i' takú úbohú existenciu. Prosím pochopte, (e v&etko $o Boh robí, nádherne spl#va 
s obidvomi – so spravodlivos'ou aj s milosrdenstvom. 

Rád to vyjadrujem takto: Boh je v(dy spravodlivo milosrdn# a v(dy je milosrdne spravodliv#. 
To je Boh, ktorého poznáme. 

>alej, $o sa t#ka toho hrozného verdiktu: „Kto robí neprávos", nech len robí neprávos" e$te; 
a kto $piní, nech $piní e$te.“ Ako dlho potrvá to „e&te?“ Nav(dy milí priatelia. Je to ve$n#, nezru-
&ite!n# verdikt. Je to Bo(ie nariadenie. Je to definitívne vyhlásenie definitívnej autority vesmíru. 
Tento verdikt je nemenn#, nezru&ite!n# a ve$n#. 

V&imnite si nie$o )al&ie, ve!mi v#znamné v t#chto slovách... Je v tomto verdikte nie$o 
!ubovo!né? Nie. „...nech len...“ *o teda robí Boh nakoniec? ...pripú&'a dôsledky na&ej vlastnej 
vo!by. „Urobil som pre vás absolútne v&etko, $o som mohol, aby ste nemuseli zomrie' naveky 
za svoje hriechy. Ni$ viac som pre vás nemohol urobi', okrem toho, (e by som vás prinútil, 
ale to neurobím, preto(e nebudem obmedzova' va&u slobodnú vô!u. Ale preto(e ste úplne 
odmietli prija' Moje opatrenia, budem vás musie' necha', aby ste dostali to, $o ste si vybrali.“ 
Priatelia, nestavajte Boha do takej bezv#chodiskovej situácie, $o sa t#ka vá&ho ve$ného roz-
sudku. On bude re&pektova' va&u vo!bu, ak trváte na odmietnutí Krista ako Hospodina va&ej 
Spravodlivosti. (Jer 23,6) A pamätajte prosím, (e prija' Krista ako svojho Spasite!a znamená, 
(e Ho prijímame nielen ako na&u Spravodlivos' – $ím mô(eme by' ospravedlnení; ale zna-
mená to tie(, (e Ho prijímame aj ako svojho Hospodina – $ím mô(eme by' posvätení. Krista 
nemô(ete rozdeli'. Nemô(ete poveda': „Po$uj, mám záujem o tú $as' spravodlivosti, no ne-
ob'a(uj ma s Kristovou vládou. Nechcem (i' posväten#m (ivotom.“ Toto nemô(ete urobi'! Je 
to jeden balík. Ten ist# Boh, ktor# vám za svoju nekone$nú cenu, umo(nil by' osloboden#mi 
od odsúdenia z hriechu – skrze Jeho pripo$ítanú spravodlivos', vám umo("uje oslobodi' 
sa spod vlády hriechu – skrze Jeho udelenú spravodlivos'. Tá istá viera, ktorá je dostato$ná 
na to, aby vás ospravedlnila, bude dostato$ná pre spoluprácu s Duchom Svät#m, $ím mô(ete 
by' posvätení. 

Jakub to vyjadruje ve!mi v#sti(ne: „Viera bez skutkov je m+tva.“ (Jak 2,20) Je m=tva, a to 
nás privádza k úvahe o druhom verdikte. Ten je tie( dvojit#: „Spravodliv# nech !iní, spravod-
livos" e$te, a svät#, nech sa, posvätí e$te.“ *o to tu máme? Máme tu neodvolate!né vyhlásenie 
oprávnenia do neba: „Kto je spravodliv# nech !iní spravodlivos" e$te,“ spojené s neodvolate!-
n#m vyhlásením spôsobilosti pre nebo: „Kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ Po$as celej cesty sú 
ospravedlnenie a posväcovanie, od samého za$iatku, a( po sam# koniec neoddelite!né! Boh 
nemô(e nikomu poveda': „Kto je spravodliv# Mojou pripo$ítanou spravodlivos'ou, nech $iní 
spravodlivos' e&te,“ pokia! nemô(e tej istej osobe poveda': „Kto je svät# Mojou udelenou 
spravodlivos'ou, nech sa posvätí e&te.“ Ani vy, ani ja nemô(eme nikdy oddeli' toto dvojité 
opatrenie milosti. Je to jeden balík. 

Je dôle(ité, aby ste tu pochopili jednu vec: Dôvod, pre$o nám Boh mô(e nezru&ite!ne pripo-
$íta' svoju spravodlivos' a na základe tejto pripo$ítanej spravodlivosti nás ospravedlni' („e&te“), 
teda nav(dy, je ten, (e sme sa dostali do stavu, kde sme nezru&ite!ne podriadení Kristovej vláde. 
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U( sme si predt#m spomenuli, (e neveríme to, $o !udia be(ne veria: „Raz spasen#, nav(dy 
spasen#.“ Pre$o? Práve preto, (e si v celom procese spásy nav(dy ponecháme svoju slobodnú 
vô!u. Boh nikdy nenarú&a na&u slobodnú vô!u v procese na&ej záchrany. 

Ke) prídeme k úpätiu krí(a a zvolíme si Krista za svojho osobného Spasite!a, máme pripo-
$ítan# Jeho nekone$ne dokonal# charakter a sme t#m ospravedlnení. Sme spravodliví v Bo(ích 
o$iach, nie na základe toho, $o sme sami v sebe, ale na základe toho, $o sme v Kristovi. No tá 
istá viera, ktorá prijme spravodlivos' Krista, prijme tie( vládu Krista. Pamätajte, (e On je Hos-
podin na&a Spravodlivos', (Jer 23,6) a tak dlho, pokia! chceme zosta' podriaden#mi Jeho vláde, 
zostávame ospravedlnení Jeho spravodlivos'ou. 

<idom 10,14: „Lebo jednou obe"ou zdokonalil nav%dy t#ch, ktorí sa, posväcujú.“ Chcete by' 
zdokonalení nav(dy jednou obe'ou? *o je to tá jedna obe'? Je to (ivot a smr' Je(i&a Krista, 
symbolizované Jeho krvou. Ak chceme by' vy a ja nav(dy zdokonalení jednou obe'ou, musíme 
by' neustále v procese „...posväcovania.“ Aj v Gré$tine je to prítomn# $inn# $as: teda neustále 
by' posväcovan#. 

Tak(e, ako sa vyvíjame v na&ej kres'anskej skúsenosti, mô(eme sa v ktoromko!vek bode roz-
hodnú', nezosta' podriaden#mi Kristovej vláde, ne(i' posväten#m (ivotom, v&ak? Mô(eme si slo-
bodne vybra'. Slobodne mô(eme kedyko!vek poveda': „Nie Pane, nechcem sa vzda' toho hriechu. 
Chcem necha' ten hriech vládnu'. Chcem pri!nú' k tomu hriechu, chcem si ten hriech zachova'.“ 
Priatelia, máme moc aj slobodu si vybra'. To nám Boh nikdy neberie. No ke) si vyberáme, musí-
me si uvedomi', (e vo vybratí si odmietnutia Kristovej vlády, si tie( vyberáme odmietnutie Kristo-
vej spravodlivosti, lebo On je Hospodin na&a Spravodlivos'. Nemô(ete rozdeli' Krista. Nemô(ete 
poveda': „Po$uj, nechcem Tvoju vládu, ale chcem, aby si ma stále robil spravodliv#m Tvojou pripo-
$ítanou spravodlivos'ou. Neob'a(uj ma v&ak Tvojou vládou. Nenú' ma (i' posväten#m (ivotom 
kvôli Tvojej udelenej spravodlivosti.“ Tadia! ís' nemô(ete. Toto nemô(ete urobi'. Nemô(ete rozdeli' 
Krista; a tak odkedy máme tú vo!bu, u( to nie je „raz spasen#, nav(dy spasen#.“ Denne musíme 
prís' k úpätiu krí(a a denne sa musíme podriadi' Hospodinovi na&ej Spravodlivosti, a prija' Ho 
vierou ako ná&ho Spasite!a a ako ná&ho Vykupite!a. A a( vtedy, ke) dospejeme do toho stavu, 
moji milí priatelia, kde pre lásku Kristovu, urobíme to nezru&ite!né rozhodnutie, a( vtedy nám 
Boh mô(e nezru&ite!ne pripo$íta' Jeho spravodlivos'. Práve preto nemô(eme prija' to kone$né 
„ospravedlnenie“ – „kto je spravodliv# nech !iní spravodlivos" e$te,“ a( k#m nepre(ijeme to „kone$né 
spojenie s Kristom,“ – „kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ 

„Ospravedlnenie“ je to, $o urobil Kristus, aby nás oslobodil od dl(oby za hriech. „Kone$-
né spojenie s Kristom“ je to $o robí, aby nás oslobodil od moci hriechu. „Ospravedlnenie“ 
ospravedl"uje a „kone$né spojenie s Kristom“ posväcuje. Ke) sa stávame $oraz viac a viac 
zajedno s Kristom, podriadení Jeho vláde sme stále viac a viac, dôsledne a plne oslobodzo-
vaní od moci hriechu. 

Toto je posväten# (ivot a posväten# (ivot je progresívny. Rastieme od slávy k sláve, od milosti 
k milosti a ka(d# de" sa u$íme stále pln&ie podria)ova' Je(i&ovej vláde. On skrze vedenie ná&ho 
&túdia Jeho Slova, ako aj skrze okolnosti, púta na&u pozornos' na problémové oblasti v na&om 
(ivote, v ktor#ch potrebujeme prosi' o Jeho odpustenie a prija' Jeho milos', umo("ujúcu to 
prekona'. Musíme nielen o!utova', ale aj zanecha' tieto hriechy, ke) sú priná&ané do na&ej 
pozornosti, alebo ná&ho vedomia. A ako rastieme od milosti k milosti, od slávy k sláve, dospie-
vame do plnej ve!kosti mu(ov a (ien v Kristovi. (Ef 4,13) 
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U$íme sa, pre lásku Kristovu, zosta' podriaden#mi Jeho vláde, a( pokia! nie sme tak upevne-
ní, v poslu&nom vz'ahu láskou motivovanej zhody s Knie(a'om lásky, (e by sme dokonca rad&ej 
zomreli ako Ho neposlúchli, sklamali, alebo Ho nejako zle prezentovali, a toto je to „kone$né 
spojenie s Kristom.“ Naz#va sa to tie( aj ako zape)atenie. Znamená to dosta' sa do stavu, kde 
ste tak upevnení v pravde, (e by ste rad&ej zomreli, ne( vedome prestúpili Bo(í zákon. A ke) sa 
dostaneme do toho stavu, kde máme, pre lásku Kristovu, návyk (i' nie pre seba, ale pre Neho, 
kde by sme boli ochotní nielen zomrie' sebe skrze vieru – teda zaprie' sam#ch seba – no boli by 
sme naozaj ochotní rad&ej zomrie' aj fyzicky, ne( Ho neposlúchnu', to je to na&e zape$atenie, 
to je to na&e „kone$né spojenie s Kristom.“ 

„Kto je spravodliv# nech !iní, spravodlivos" e$te.“ To je to kone$né „ospravedlnenie.“
„Kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ To je to „kone$né spojenie s Kristom,“ a v tomto bode teda 

platí raz spasen#, nav(dy spasen#. 
Tak(e, $o sme sa dozvedeli? Veríme v to, (e platí raz spasen#, nav(dy spasen#, a ak sa vás 

nabudúce niekto sp#ta: „Veríte v raz spasen#, nav(dy spasen#?“ Vy povedzte: „Áno, verím... ale 
prosím dovo!te, aby som vám vysvetlil, KEDY platí raz spasen#, nav(dy spasen#,“ a potom ich 
zoberte do Zjavenia 22,11. Moji drahí priatelia, v tomto bode, v tomto verdikte: „Kto je spra-
vodliv#, nech !iní spravodlivos" e$te; kto je svät#, nech sa posvätí e$te,“ platí raz spasen#, nav(dy 
spasen#! 

Prosím, pochopte v tomto bode nie$o skuto$ne dôle(ité. Fakt, (e ná& ve$n# osud bol v tomto 
bode neodvolate!ne vyhlásen#, z toho robí v skuto$nosti ove!a men&iu otázku oh!adom toho, 
ako sa dostaneme od záveru doby milosti k osláveniu. Dosta' nás od konca doby milosti k oslá-
veniu je predsa v Bo(om záujme. On u( ná& ve$n# osud vyhlásil. Sme podpísaní, zape$atení 
a $akáme len na odoslanie. Av&ak priatelia, ke) si to uvedomíte pri tom prehlásení: „Kto je 
spravodliv# nech !iní spravodlivos" e$te, kto je svät#, nech sa posvätí e$te,“ tak sme vlastne doma 
zadarmo. V tomto bode platí raz spasen#, nav(dy spasen#. Potom to proste sníma obrovské 
bremeno z va&ej hrude a z va&ich pliec oh!adne tejto otázky, v&ak? 

Maranatha, str. 242: „Ke' Pán Je%i$ opustí sväty*u, vtedy tí, ktorí budú svätí a spravodliví, 
zostanú svät#mi a spravodliv#mi na'alej, lebo v$etky ich hriechy budú potom, vymazané a budú 
zape!atení pe!a"ou %ivého Boha. Ale tí, ktorí robia neprávos" a $pinia, budú robi" neprávos" a $pi-
ni" na'alej; lebo potom u% nebude %iadny K*az vo svätyni, ktor# by predlo%il ich obete, ich vy-
znania a ich modlitby pred Otcov trón. Preto teda, !o má by" vykonané, aby boli du$e zachránené 
pred prichádzajúcou búrkou hnevu, musí by" vykonané predt#m, ne% Je%i$ opustí sväty*u svät#ch 
v nebeskej svätyni.“ 

Po oznámení toho verdiktu bude u( príli& neskoro pripravi' sa! A musím vám poveda', 
v mene Krista, (e ten verdikt príde ve!mi skoro. Prosím, neome&kajte sa v uistení, (e poznáte 
Krista, ako Pána va&ej Spravodlivosti. Vstúpte do takého vz'ahu s Ním, ktor# Mu plne umo(ní 
vo vás pôsobi', a bude môc' vyhlási' vo va&om mene tento verdikt: „Kto je spravodliv#, nech 
!iní spravodlivos" e$te, kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ Tak(e tú zostávajúcu dimenziu hriechu 
od ukon$enia doby milosti, a( po oslávenie prekr#va pripo$ítaná spravodlivos' Je(i&a. 

Dostali sme sa do stavu, kde by sme rad&ej zomreli ne( zhre&ili, no e&te stále zápasíme 
s vroden#m hriechom. A budeme to robi' a( po korunu a korunu dostaneme a( v poslednej 
chvíli, „razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.“ (1 Kor 15,51) Tak(e prechádzame 
cez $as Jákobovho sú(enia – od ukon$enia doby milosti a( po oslávenie – e&te stále s vro-
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den#m hriechom. No prekr#va ho pripo$ítaná spravodlivos' Je(i&a Krista. A ke) Je(i& príde 
v oblakoch slávy, vykúpení budú v#lu$ne závisie' na tom, $ím sú v Je(i&ovi a nie na tom, $ím 
sú sami v sebe. 

A ke) teraz príde znova, bude Jeho sláva zahalená? Veru nie. Bola zahalená v !udskosti pri 
prvom príchode, ale pri druhom príchode bude odhalená. Príde v nekone$nej sláve, a pamätaj-
te, (e Bo(ia sláva je oh"om spa!ujúcim pre hriech. (<id 12,29) Práve preto musí by' toto skazené 
telo premenené a sta' sa súpodobn#m telu Jeho slávy, (Filip 3,21) ak máme by' schopní ís' 
s Ním domov. Posledné stopy hriechu musia by' odstránené „razom, v okamihu,“ aby sme boli 
pripravení na cestu do neba v prítomnosti nezahalenej slávy. No ke) ho uvidíme prichádza', 
Písmo hovorí, (e budeme vola': „Kto mô%e obstá"?“ (Zj 6,17) A $o nám povie Je(i&? „Dos" ti je moja 
milos".“ (2 Kor 12,9) 

*o je milos'? Nezaslú(ená priaze". Bohom vykúpení !udia, sú nielen po ukon$ení doby mi-
losti, ale aj tesne pred oslávením, pred vystúpením do neba, stále závislí na milosti! 

V Youth›s Instructor, z 31. mája 1900, je ve!mi vzácna my&lienka, o ktorú sa s vami chcem 
podeli': „Odteraz uvidíte Syna !loveka sedie" po pravici Moci a prichádza" na nebesk#ch oblakoch.“ 
Hovorí tu o druhom príchode. „V ten de* bude Kristus sudcom. Ka%dá tajná vec bude vynesená 
na svetlo Bo%ie.“ No vieme, (e budú dve radikálne opa$né skúsenosti, ktoré za(ije ka(dá !udská 
bytos', bu) jednu alebo druhú. 

Po prvé skúsenos' t#ch, ktor#m Kristus musel poveda': „Kto robí neprávos", nech len robí 
neprávos" e$te. Kto $piní, nech $piní e$te.“ Toto je ich skúsenos': „Ak# rozdiel potom bude medzi 
t#mi, !o odmietli Krista a t#mi, !o Ho prijali za osobného Spasite&a? Hrie$nici potom uvidia svoje 
hriechy bez tie*a, ktor# by skr#val, alebo zjem*oval ich ohavnos". Tak# %alostn# bude ten poh&ad, 
ke' budú tú%i" po tom, aby boli prikrytí vrchmi alebo v hlbinách oceánu, len aby mohli uniknú" 
hnevu Baránka.“ Bo(e, nedovo! aby sme boli v tej skupine v onen de". Bo(e, daj prosím, aby 
na&a skúsenos' bola tá nasledovná. 

A toto je skúsenos' v&etk#ch, ktor#m Kristus mohol poveda': „Kto je spravodliv# nech !iní 
spravodlivos" e$te, kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ Aká bude ich skúsenos' v onen de", ke) Je(i& 
príde? Aj to nám pekne popisuje tento citát: „Ale tí, ktor#ch %ivot je skryt# s Kristom v Bohu, 
mô%u poveda"...“ 

Prosím v&imnite si, (e sú skrytí v Je(i&ovi Kristovi. Nu(, myslel som si, (e u( viac nie je na-
&ím Príhovorcom. To v&ak e&te neznamená, (e u( viac nie je na&ou Spravodlivos'ou. Tak(e hoci 
Je(i& u( viac nie je na&ím Zástancom, e&te stále je na&ou Spravodlivos'ou. „Ale tí, ktor#ch %ivot 
je skryt# s Kristom v Bohu, mô%u poveda": ‚Verím v Toho, ktor# bol odsúden# Pilátov#m tribuná-
lom a vydan# k*azom a zákonníkom, aby bol ukri%ovan#. Neh&a' na m*a, ako na hrie$nika, 
ale h&a' na môjho Prímluvcu.‘“ Bu) Bohu chvála, (e je e&te stále na&ím Prímluvcom! Toto je 
po ukon$ení doby milosti, bratia a sestry, ale On je e&te stále ná& Prímluvca. „‚Ni! na mne nie 
je hodné lásky, ktorú mi preukázal, no On dal za m*a svoj %ivot. H&a' na m*a v Kristovi. On sa 
stal za m*a hriechom, aby som sa mohol sta" spravodlivos"ou Bo%ou v /om.‘“ Ich nádej sa v#-
lu$ne zakladá na Je(i&ovi. Je zalo(ená na tom, $ím sú skrze milos' v Kristovi, nie na tom, $ím 
sú sami v sebe. Oni síce hovoria: „Neh!a) na m"a, na hrie&nika. Ni$ nie je na mne hodné...“ 
ale zúfajú? Nie, preto(e nemajú (iadne nevyznané, (iadne pestované hriechy. V skuto$nosti, 
bytostne nenávidia hriech. Nenávidia ho a( tak, (e by rad&ej zomreli, ne( by s ním mali nie$o 
do $inenia; a majú právo poveda': „Neh!a) na m"a, na hrie&nika. Hoci nie je na mne ni$ 
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hodné, h!a) na m"a, ak# som v Je(i&ovi. V @om mám Bo(iu spravodlivos'.“ Chválim Boha 
za dobrú zves', ktorá je zahrnutá v tom verdikte. „Kto je spravodliv#, nech !iní spravodlivos" 
e$te; kto je svät#, nech sa posvätí e$te.“ 

Review and Herald, 3. september 1901: „...spravodlivos" bez po$kvrny mô%e by" získaná len 
skrze pripo!ítanú spravodlivos" Kristovu.“ Tak(e, ke) Boh hovorí: „Kto je spravodliv# nech !iní 
spravodlivos" e$te,“ vlastne hovorí: „Ten, kto je mojou pripo$ítanou spravodlivos'ou spravodliv#, 
nech $iní spravodlivos' nav(dy.“ A ako sme u( skôr spomenuli, je to pripo$ítaná spravodlivos' 
Je(i&a, ktorá nám naveky dáva nekone$nú hodnotu. 

In&pirácia nám hovorí, (e pripo$ítaná spravodlivos' Krista, nás pozdvihuje vo sfére mo-
rálnych hodnôt, do morálnej hodnoty s Bohom. (ST, 7. august 1879 ods. 8) Umiest"uje nás 
na vy&&iu pozíciu cti, ne( majú akéko!vek iné bytosti vo vesmíre, dokonca vy&&iu ne( anjeli, 
ktorí nikdy nepadli! Lebo máme spravodlivos' Bo(iu, ktorá je nám pripo$ítaná, a preto aby sme 
boli zachránení, sa stal Boh jedn#m z nás! A oboma – mocou inkarnácie a mocou pripo$ítania 
Bo(ej spravodlivosti – je !udské pokolenie vyzdvihnuté do sféry morálnej hodnoty s Bohom, 
a to po celú ve$nos'. 

Priatelia, budeme ohromení a udivení t#m, aké je vzácne a skvostné rúcho Kristovej spra-
vodlivosti. Nav(dy budeme môc' rás' od slávy k sláve do podobnosti charakteru, ktor# nám 
bol pripo$ítan#. Ako dlho sa mô(ete pribli(ova' k nekone$nu, predt#m ne( dorazíte? Naveky! 
Preto nám slu(obnica Pánova hovorí, (e úsilie o zdokonalenie kres'anského charakteru bude 
pokra$ova' po celú ve$nos'... (4T 520.1) Neviem ako vy, ale toto skuto$ne rozochvieva moje 
srdce. Ve$nos' je dlh# $as. *o ak dorazíme na to miesto, kam sme cestovali? *o by ste potom 
robili? Bolo by to dos' nudné, v&ak? Ale dostaneme sa niekedy na to miesto kam „cestujeme,“ 
kde u( viac nemô(eme rás' od slávy k sláve? Nie. Pre$o? Preto(e sa pribli(ujeme k nekone$ne 
slávnej podobnosti Boha! Preto naveky budeme môc' stúpa' od slávy k sláve, v(dy a stále do ne-
kone$ne slávnej podobnosti Krista, nav(dy majúc pred sebou nekone$nú hodnotu rozvoja. 
A po celú tú dobu budeme Bohom pova(ovaní za nekone$ne dokonal#ch, v)aka pripo$ítanej 
spravodlivosti Je(i&a Krista. 

Moji priatelia, táto nádej by vás mala rozochvie' do &piku kostí. Ak nie, tak potom s vami 
nie$o nie je v poriadku. Je to ove!a kraj&ia nádej a príle(itos', ne( $oko!vek, $o vám tento svet 
ponúka. V porovnaní so v&etk#m bohatstvom, poctou a slávou, ktoré by vám !udské pokolenie 
mohlo poskytnú', by to v&etko mala tá nádej tak )aleko pred$i' v prí'a(livosti, (e u( nebudete 
ani len na okamih pri'ahovaní t#mto svetom. No satan nás dostáva do pohrú(enia a chytá nás 
na kadejaké $a$ky, brak a v&etky do$asné pô(itky hriechu, (<id 11,25) aby sme stratili z doh!adu 
ve$nú hojnos' slávy, (2 Kor 4,17-18) ktorá je dosiahnute!ná pre ka(dého jedného z nás. 

Úpenlivo vás prosím, kvôli vám a kvôli Kristovi, nepredávajte svoje prvorodenstvo za misu 
&o&ovice. (<id 12,16) Prosím, nerobte to! „Kto je spravodliv# nech !iní spravodlivos" e$te, kto je svä-
t#, nech sa posvätí e$te.“ Ak si to zvolíte, Boh vám to ponechá naveky. No musíte si vybra'. Aah&ie 
sa to hovorí ako robí, v&ak? Ale ak zotrváte pod krí(om, a budete vzhliada' k láske a zaplatenej 
cene, ktorá to v&etko umo(nila, tá láska vás bude mocne motivova' stále viac a viac, ka(d# de", 
aby ste si Ho zvolili, a teda aby za vás neumrel zbyto$ne. H!a, Baránok Bo(í, (Ján 1,36) a v tom 
vzhliadaní budete premie"aní...
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22.KAPITOLA

NECH SA POSVÄTÍ E"TE
(Zj 22,11)

Nemô(eme e&te celkom ukon$i' na&u tému, preto(e chcem, aby sme si pozorne definovali z Pís-
ma a Ducha prorockého, $o je to svätos'. Je to na&a nevyhnutná spôsobilos' pre nebo, ale $o 
predstavuje túto svätos'? Akú skúsenos' budú ma' Bo(í vykúpení pri ukon$ení doby milosti, (e 
im Boh bude môc' poveda': „Kto je svät#, nech sa posvätí e$te?“ 

Písmo hovorí: „Stíhajte pokoj so v$etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.“ 
(<id 12,14) Ke) je Sudca zárove" aj na&ím Prímluvcom, ako mô(eme neuspie', ke) máme 
na súde takého Priate!a? On nás tak miluje, (e dal za nás svoj (ivot. Ke) Sudca hovorí: „Kto je 
svät#, nech sa posvätí e$te...“ pamätajte, (e hovorí: „NECH SA posvätí e$te…“ Nie je to nie$o, $ím 
nás On v tom okamihu urobí. Je to nie$o, $ím nás On u( urobil a tu nám zaru$uje, (e odteraz 
a( naveky takí ostaneme. 

*o je tou svätos'ou? Samozrejme, má to $o do $inenia s t#m, $o sa odohráva v mysli. „Lebo 
ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je…“ (Prísl 23,7) Preto, ak máme by' svätí, musíme by' 
svätí v na&ich srdciach, v na&ich mysliach. Musíme by' svätí medzi prav#m a !av#m uchom. 
Preto Je(i& hovorí: „Blahoslavení !istí srdcom, lebo oni budú vidie" Boha.“ (Mat 5,8) 

Chcete vidie' Boha? *oskoro Ho uvidíme a to v nezahalenej sláve. No ak Ho chceme vidie', 
musíme by' $istí srdcom. Musíme ma' svätos' tam, kde sa to skuto$ne po$íta, a to je tou ne-
vyhnutnou spôsobilos'ou pre nebo. 

Ke) Kristus hovorí: „Nech sa posväcuje e$te,“ neodvolate!ne prehlasuje na&u spôsobilos' pre 
nebo. Ako ale dosiahneme takú spôsobilos', a $o zah="a získanie takej spôsobilosti? Kolo&anom 
2,9 je )al&í tak# ver&, a nachádzame ich v celom Písme, ktoré neoddelite!ne spolu via(u oprávne-
nie a spôsobilos' – ospravedlnenie a posvätenie. U( sme na to predt#m poukázali, ale pozrime 
sa na to e&te raz v tejto súvislosti: „Lebo v *om preb#va v$etka plnos" bo%stva telesne, a ste napl-
není, v /om, ktor# je hlavou ka%dého knie%atstva a ka%dej vrchnosti.“ (Kol 2, 9-10) Toto je na&e 
oprávnenie, aby sme mohli stá' pred Bohom. Toto je na&e ospravedlnenie. No v&imnite si, (e ak 
máme s Ním tento vz'ah a sme naplnení v @om, budeme zárove" aj... „V ktorom ste aj, obrezaní 
obriezkou, nie u!inenou rukou, vo zvle!ení tele hriechov &udského tela v obriezke Kristovej…“ 

Priatelia, toto je svätos', ktorú musíme ma'. Musíme ma' svoje srdcia úplne obrezané a od-
delené od na&ej nesvätej telesnej prirodzenosti. Zo Selected Messages sme si uviedli citát, kde 
nám in&pirácia hovorí, (e mô(eme ma' sväté srdcia tu a teraz, ale sväté telo tu a teraz nemô(e-
me ma'... (2SM 32.1) 



190

B,-./0123 450607836, 22.70928.:0

Tu prosím pochopte, (e na&e srdcia preb#vajú v telesnej prirodzenosti. Tak(e, ako budú na&e 
sväté srdcia sväté, v nesvätom tele? Jedine tak, (e budú úplne obrezané. V&etky náklonnosti 
k (iadostiam tela musia by' z na&ich s=dc odrezané. Presne o tom hovorí Pavol v Rimanom 2,29: 
„…a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere.“ Je tu predobrazná obriezka, ktorú mal Bo(í 
!ud v dávnych $asoch, o ktorej si mysleli, (e ich robila svät#mi. Ale to bol iba predobraz duchov-
nej obriezky, ktorá jediná nás mô(e urobi' svät#mi. Je to obriezka srdca, priatelia. 

Review and Herald, 24. apríl 1900: „Musíme sa u!i" od Krista. Musíme poznáva", !ím je pre 
t#ch, za ktor#ch zaplatil v#kupné. Musíme si uvedomi", %e skrze vieru v Neho je na$ou prednos-
"ou, by" ú!astníkmi bo%skej prirodzenosti, a tak uniknú" úpadku, ktor# je vo svete skrze %iados". 
Potom sme o!istení od ka%dého hriechu, ka%dej charakterovej vady. Nesmieme si uchova" ani jeden 
hrie$ny sklon…“ 

Po$ka'! Predt#m sme sa pozreli na v#rok z Counsels to Parents, Teachers and Students, 
str. 20: „Sú dedi!né a pestované sklony k zlému, ktoré musia by" prekonané. Chu" a vá$e* musia 
by" prinesené pod kontrolu Ducha Svätého. Niet konca zápasu na tejto strane ve!nosti.“ Teda ak si 
nesmieme uchova' ani jeden hrie&ny sklon, znamená to, (e mô(eme by' oslobodení od v&etk#ch 
hrie&nych sklonov na tejto strane ve$nosti? Nie. Sväté telo nedostaneme a( do druhého prícho-
du, ke) „razom, v okamihu,“ (1 Kor 15,51) bude toto skazené telo premenené a stane sa „súpo-
dobn#m telu jeho slávy.“ (Filip 3,21) A( vtedy budeme ma' sväté telo, a to sväté telo u( nebude 
ma' viac sklony a tendencie k zlému. Osobne sa u( nemô(em do$ka', kedy také telo dostanem. 
No na&a telesná prirodzenos' bude ma' a( do toho momentu hrie&ne sklony. 

Tak o $om je teda re$, ke) je nám povedané, (e „si nesmieme uchova" ani jeden hrie$ny sklon?“ 
Vlastne je nám tu povedané, (e na nich nesmieme lipnú', alebo si ich pestova' v rí&i na&ich 
s=dc. >alej sa nám to vyjas"uje. „Ako ú!astníkovi bo%skej prirodzenosti, sú dedi!né a vypestované 
sklony k zlému odrezané od charakteru.“ To je tá obriezka srdca. V&etky na&e prirodzené sklony 
k sebectvu sa mô(eme, Bo(ou milos'ou, nau$i' odmieta', a to okam(ite a dôsledne, dokonca 
i vo sfére na&ich my&lienok. Toto je obriezka srdca, a to je tá pravá svätos'. „Ako ú!astníkovi 
bo%skej prirodzenosti, sú dedi!né a vypestované sklony k zlému odrezané od charakteru, a my sme 
pretváraní %ivou mocou k dobrému. Neprestajn#m u!ením sa od bo%ského U!ite&a, ka%dodenn#m 
podie&aním sa na Jeho prirodzenosti, spolupracujeme s Bohom na zdolávaní satanov#ch poku$ení. 
Boh pracuje a !lovek pracuje, aby !lovek mohol by" jedno s Kristom, ako je Kristus jedno s Otcom.“ 

Táto obriezka srdca nie je namáhav#m a bolestiv#m procesom. Áno, mô(e si to vy(ado-
va' sebazaprenie, a ur$ite si to vy(aduje usilovnú, vytrvalú snahu. No to, $o musím zdôrazni' 
a trva' na tom je, (e ke) sme motivovaní láskou Kristovou, nie je to a( tak povinnos'ou, ako 
pote&ením. A nie je to a( tak o tom ako zanecha' veci, ktor#ch sa nechceme vzda', je to u$enie 
sa, ako pri!nú' a ovinú' na&e srdcia, mysle a my&lienky okolo Toho, ktorého milujeme ka(d# 
de" viac a viac. A ako sú na&e srdcia a mysle, na&e my&lienky a pocity pri'ahované ku Kristovi, 
prirodzene sa vzdávame v&etk#ch vecí tela. 

Je(i& nám hovorí: „A ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem k sebe.“ (Ján 12,32) 
Priatelia, ak budeme vzhliada' k ukri(ovanému Kristovi, ak budeme prem#&!a' o Jeho nekone$-
nej láske, potom bude pre nás $oraz viac a viac prí'a(livej&ím…vtedy sa stane na&ím vzne&en#m 
ideálom a na&e srdcia, pocity a my&lienky budú vo v&etkom ovinuté len okolo Neho. A $ím viac 
sú na&e my&lienky a pocity pripútané k Nemu, t#m menej budú pripútané k (iadostiam tela 
a veciam tohto sveta. 
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Pozrite, $ím sme viac a viac zamilovaní do slávy, teda charakteru Bo(ieho, t#m menej a me-
nej sú pre nás prí'a(livé veci tohto sveta a veci tela. To je dôvod pre$o si prajem, aby ste sa po-
zerali na pozitívnu stránku tohto procesu obriezky srdca. Nie je to a( tak bolestivé odlú$enie sa 
od vecí tela a vecí tohto sveta, ako radostné je to pripútanie sa k Je(i&ovi. S tak#mto prístupom 
sa to skuto$ne stáva pozitívne a nádherné. 

2. Korin'anom 5, 14-15: „Lebo láska Kristova nás núti...“ Vidíte, to je tou motiva$nou silou v  
obriezke tela, v odrezaní v&etk#ch na&ich sklonov k rozmaznávaniu sa a (itiu pre seba. Je to láska 
Kristova! „Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: %e ak Jeden zomrel za v$etk#ch, teda 
v$etci zomreli, a za v$etk#ch zomrel preto, aby tí, ktorí %ijú, ne%ili u% viacej sebe, ale Tomu, ktor# 
zomrel za nich i vstal z m+tvych...“ Ak si uvedomíme, ako ve!mi nás Kristus miluje, Jeho lásku 
budeme opätova'. V skuto$nosti, to je jedin# spôsob, ako Ho mô(eme milova'. „My milujeme 
Jeho, preto%e On prv# miloval nás.“ (1 Ján 4,19) *ím viac rozumieme tomu, ako ve!mi On prv 
miloval nás, t#m viac Ho budeme za to milova', a $ím viac budeme milova' Krista, t#m menej 
budeme milova' hriech. 

Uvedomte si, (e ak máme zá!ubu v hriechu, v (iadostiach tela a vo svetsk#ch veciach, je to 
ako kri$iaci varovn# signál, ktor# nám hovorí, (e v skuto$nosti e&te nemilujeme Krista tak, 
ako by sme mali. Nemô(ete predsa milova' Krista a zárove" milova' svet. Preto, ak máte by' 
oddelení od v&etk#ch va&ich prirodzen#ch náklonností k veciam tela a veciam sveta, musíte sa 
láskyplne pripúta' ku Kristovi a tento vz'ah umoc"ova' ka(d# de". 

Signs of the Times, 8. júla 1897: „,…a ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem 
k sebe.‘ Kladieme si otázku: ,Pre!o teda v$etci nie sú pritiahnutí ku Kristovi?‘ Je to preto, lebo 
neprídu, preto%e sa nerozhodnú zomrie" svojmu ja, ale si chcú, ako to urobil Judá$, ponecha" 
svoju vlastnú individualitu, svoje vlastné prirodzené a vypestované charakterové rysy. Hoci sa im 
dostáva ka%dá príle%itos", ka%dá prednos", napriek tomu sa nevzdajú t#chto sklonov, ktoré ich – ak 
nebudú z charakteru pozrezávané – oddelia od Krista.“ Prosím, vezmite to ako varovanie. „Ak by 
pokra!ovali v pestovaní svojich charakterov#ch !+t a boli by pustení do neba, vyvolali by druhú 
vzburu.“ Je v tom to!ko pravdy, moji drahí priatelia. 

Najskôr si uvedomme, (e ak nemáme tieto náklonnosti k telesn#m (iadostiam pozrezávané 
z ná&ho charakteru, z na&ich s=dc B a pamätajme, (e to, $o sa odohráva v na&om srdci, nás robí t#m, 
$ím sme, a to zah="a na&e my&lienky a pocity. Teda, ak nemáme v rí&i ná&ho my&lienkového (ivota, 
v&etky na&e náklonnosti k telesn#m (iadostiam odrezané, dokonca, ke) lipneme len na jedinej 
telesnej (iadosti, sami seba z neba diskvalifikujeme. Musím vám to poveda' na rovinu. 

Ke) bude Boh posledn# raz rie&i' problém hriechu, skoncuje s ním tak#m spôsobom, aby 
sa uistil, (e u( nikdy viac nepovstane. (GC 504.1) Ale ako urobí to, (e hriech u( nikdy viac 
nepovstane? Urobí to preprogramovaním !udsk#ch myslí? …a odstránením na&ej schopnos-
ti slobodnej vo!by? …a absolútne sa uistí, (e nikto sa nikdy nerozhodne proti nemu vzbúri', 
preto(e im to znemo(ní? Je toto spôsob, ktor#m Boh zabráni, aby hriech u( viac nepovstal? 
Nie, $o najdôraznej&ie nie. Vykúpení !udia sú takí slobodní, (e sú v skuto$nosti slobodnej&í 
ako kedyko!vek predt#m. Majú slobodnú vô!u. Fakticky by si mohli vybra' vzburu proti Bohu. 
Mohli by sa rozhodnú' pre hriech, ale nikdy to nespravia. Pre$o? Preto(e po$as skú&obného 
(ivota pri&li do stavu, kde tak ve!mi milovali Boha a tak ve!mi znenávideli hriech, (e by ochotne 
rad&ej zomreli, ako by mali ma' nie$o do $inenia s hriechom. A len tak#m !u)om je bezpe$né 
zveri' ve$nos', preto(e aj keby fakticky mohli opä' povsta' ohavnou vzburou hriechu, nikdy to 
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neurobia. Boh je zodpovedn# za &'astie v&etk#ch nepadl#ch, bezhrie&nych bytostí vo vesmíre 
a oni sa ve!mi zaujímajú o to, komu Boh zverí ve$n# (ivot. Tak(e do neba mô(e zobra' len t#ch, 
ktorí majú srdcia úplne obrezané. 

Ke) On príde, zoberie tú nízku, skazenú prirodzenos' naz#vanú telo. Zmení toto „telo ná$ho 
poní%enia, aby bolo súpodobn#m telu jeho slávy.“ (Filip 3,21) Ale, mô(e to urobi'…? Mô(e odstrá-
ni' túto preb#vajúcu ni(&iu prirodzenos' naz#vanú telo a nahradi' ju osláven#m telom, pokia! 
pestujeme $o i len jedinú telesnú (iados'? Mô(e to odstráni' bez obmedzenia na&ej slobodnej 
vôle? Ak sa prid=(am $o i len jediného pestovaného hriechu – ten jeden úplne sta$í – ak na "om 
lipnem, ke) príde $as, aby bolo toto skazené telo odobraté, „razom, v okamihu,“ mô(e mi ho 
Boh zobra' bez toho, aby neobmedzil moju slobodnú vô!u? Nie, nemô(e. Ak sa rozhodneme 
pri!nú' k tomu hriechu, budeme s ním musie' by' zni$ení. Bu)te tu prosím k sebe úprim-
ní. V tomto sa so sebou nezahrávajte. V&etko $o to zah="a je uchovávanie jediného hriechu, 
(COL 316.2) aby ste dali Bohu najavo, (e sa ho nechcete vzda', a ak trváte na tom, (e k nemu 
chcete na)alej lipnú', rozhodli ste sa, (e s ním chcete by' zni$ení. 

Viem, (e je to mo(no 'a(ké prehltnú', no prosím pochopte, (e vám hovorím pravdu. Boh 
vám nevezme va&u telesnú prirodzenos' a nenahradí ju telom slávy, pokia! va&e srdce nebude 
úplne obrezané, a vy mu, pre lásku Kristovu, nedovolíte odreza' v&etky va&e náchylnosti k teles-
n#m (iadostiam. Táto obriezka srdca, sa nedeje pri oslávení, deje sa pred oslávením a presne z tej 
prí$iny, ktorú som teraz vysvetlil. Boh nemô(e zobra' „razom, v okamihu“ B $o je v skuto$nosti 
oslávenie B tú telesnú prirodzenos', pokia! sme mu u( predt#m nedovolili, aby odrezal v&etky 
na&e náchylnosti k (iadostiam. A zdôraz"ujem, (e v,etky. 

God‘s Amazing Grace, str. 243: „Veríme bez pochybností, %e Kristus príde skoro. Toto nie je 
v#mysel, je to realita… Ke' príde, tak u% nie preto, aby nás o!is"oval od na$ich hriechov, !i odstra-
*oval vady na na$ich charakteroch, alebo nás lie!il z nedostatkov v na$ich povahách a náklonnos-
tiach. Ak sa toto má vôbec niekedy sta", potom sa to musí dosiahnu" e$te pred Jeho príchodom. Ke' 
príde Pán, tí, ktorí sú svätí, nech sa posvätia e$te. Tí, ktorí si udr%ali svoje telo a ducha v svätosti, 
v posvätení a úcte, potom dostanú kone!n# dotyk nesmrte&nosti. Ale tí, ktorí sú nespravodliví, 
znesvätení a ne!istí, tak#mi nav%dy ostanú. Nebude u% pre nich vykonaná %iadna práca, ktorá by 
odstránila ich nedostatky a dala im svät# charakter. Tavi! u% nebude viac sedie" a pokra!ova" v pro-
cese prepa&ovania a nebude odstra*ova" ich hriechy a skazenos". Toto v$etko musí by" vykonané 
v t#chto hodinách skú$obnej doby. Teraz sa musí pre nás dokon!i" táto práca.“ 

Je to teraz, milí priatelia. Oslávenie je len „ukon$ujúcim dotykom.“ Je to posledné potvr-
denie (ivota, ktor# sa mení od slávy k sláve B rastie do podobnosti Kristovho charakteru, u$í 
sa priná&a' my&lienky do zajatia poslu&nosti Krista, a odmieta sa oddáva' (iadostiam tela. Do-
konca i v súkromí na&ej predstavivosti, pokia! nebudeme kone$ne zape$atení a potom, „razom, 
v okamihu,“ oslávení. 

V Izaiá&ovi 60. kapitole v 7. ver&i Boh hovorí: „Oslávim dom svojej slávy.“ Kto je kandidátom 
na oslávenie? Tí, ktorí dovolili, aby bol v nich obnoven# Kristov charakter.

Pozrite, boli sme stvorení, aby sme boli chrámom Bo(ím a oslavovali Boha svojím telom 
a svojím duchom, ktoré sú Jeho. (1 Kor 6,19-20) A ke) sa milos'ou u$íme by' obnovení od slávy 
k sláve, a odrá(a' Jeho slávu v tomto telesnom chráme, v plnosti na&ich hriechom zni$en#ch 
schopností, staneme sa domom Jeho slávy a On oslávi dom svojej slávy. Dokon$í ten proces 
„razom, v okamihu,“ vykúpením ná&ho tela a dá nám nové telo slávy, aké má aj On sám. Neviem 
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presne $o za telo to bude, ale slu(obní$ka Pánova nám hovorí, (e nám dá také telo, aké nám On 
sám chce da'. (Mar 301.1) Rozochvieva to moje srdce do h;bky, preto(e mojím prianím a tú(-
bou celej mojej bytosti je by' tak#m, ak#m ma chce ma' Je(i& a nádej, (e mi dá telo, aké mi chce 
da' On sám je proste ú(asná. 

Great Controversy, str. 623: „Teraz, ke' ná$ Ve&k*az koná za nás dielo zmierenia, musíme sa 
usilova" o dokonalos" v Kristovi. Ná$ Spasite& sa nepoddal poku$eniu ani my$lienkou. Satan h&adá 
v &udsk#ch srdciach slabé miesta, ktoré mô%e vyu%i". Ke' niekto pestuje hrie$nu náklonnos"…“ Tu 
je jasne vykreslen# ná& problém. Nie sme v tejto oblasti obrezaní. Lipneme na nejakej telesnej 
(iadosti. Stále milujeme hriech. „Satan h&adá v &udsk#ch srdciach slabé miesta, ktoré mô%e vyu%i". 
Ke' niekto pestuje hrie$nu náklonnos", satan na *u zaúto!í svojím poku$ením. Kristus o sebe 
povedal: ,Ide knie%a tohto sveta, a nemá na mne ni!oho.‘ (Ján 14,30) Satan nedokázal nájs" ni! 
na Bo%om Synovi, !ím by mohol nad ním zví"azi". Bo%í syn zachovával prikázania svojho Otca 
a nevykonal %iaden hriech, ktor# by satan mohol vyu%i" vo svoj prospech. V takomto stave musia 
by" &udia, ktorí chcú obstá" v !ase sú%enia.“ 

No ako u( vieme, máme „vroden# hriech,“ od ktorého sme o$istení a( „pri oslávení.“ To v&ak 
e&te neznamená, (e v nás jednozna$ne musí by' hriech, ktor# satan mô(e pou(i' vo svoj prospech. 
Preto(e ak sú na&e srdcia úplne obrezané, aj napriek tomu, (e stále máme telesné (iadosti, ktoré sa 
bude satan sna(i' vzbudi', my ich budeme priamo a dôsledne odmieta' a budeme priná&a' na&e 
my&lienky do zajatia poslu&nosti Krista (2 Kor 10,5) pre lásku Kristovu, v moci Ducha Svätého. To 
je to stále ví'azstvo. To je skúsenos', ktorú mô(eme a musíme ma' B prís' do stavu, kde Krista tak 
milujeme, (e priamo a neochvejne odmietame poku&enie a priná&ame na&e my&lienky do podro-
benosti Jemu. „V tomto %ivote sa musíme zbavi" hriechu, prostredníctvom viery v o!is"ujúcu krv Je%i-
$a Krista. Ná$ drah# Spasite& nás poz#va, aby sme sa s Ním spojili, aby sme spojili svoju slabos" s Jeho 
silou, svoju nevedomos" s Jeho múdros"ou, svoju nehodnos" s Jeho zásluhami. Bo%ia prozrete&nos" je 
$kolou, v ktorej máme získava" tichos" a pokoru Je%i$a. Pán pred nás stále kladie skuto!né %ivotné ciele, 
nie v$ak cestu, ktorú by sme si vybrali sami, preto%e sa nám zdá &ah$ia a príjemnej$ia. Je na nás, aby 
sme spolupracovali s prostriedkami, ktoré pou%íva Pán na pretvorenie na$ej povahy pod&a nebeského 
vzoru. Kto zanedbáva, alebo odkladá túto úlohu, vá%ne ohrozuje svoje spasenie.“ 

Prosím neme&kajte a nechajte si obreza' svoje srdcia. Neodkladajte to! Áno, obriezka spôsobí 
nejakú tú boles', ale uis'ujem vás, (e rados', ktorú zakúsite, ke) dovolíte Je(i&ovi, aby vás zba-
vil v&etk#ch náklonností k telesn#m a svetsk#m veciam, urobí tú boles' obriezky tak relatívne 
bezv#znamnú, (e si to ani nebudete pamäta'. Ve) predsa „utrpenia teraj$ieho !asu nie sú hodné, 
aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má by" zjavená na nás.“ (Rim 8,18) 

Sláva je „charakter.“ Ako teda spolupracujeme s Kristom, z lásky k Nemu, v sile Kristovho 
Ducha, u$íme sa priná&a' na&e my&lienky a pocity, teda ná& charakter, $oraz viac bez v#kyvov 
do súladu s duchom zákona, a zárove" sa u$íme, $oraz viac bez jediného váhania odmieta' hol-
dovanie (iadostiam tela. Áno, mô(e si to vy(iada' nejaké to utrpenie, sebazaprenie a obetova-
nie, ale to utrpenie nie je hodné, aby bolo porovnávané so slávou. A nehovorím tu len o budúcej 
sláve. Hovorím o radosti a &'astí svätosti tu a teraz. Jedinou cestou ako hociktorí z vás mô(ete 
by' &'astní, je u$i' sa svätosti! A tá sa musí dosiahnu' v na&ej mysli. „Lebo ako !lovek zm#$&a vo 
svojej du$i, tak# je.“ (Prísl 23,7) 

Tak(e áno, v sebazapieraní je ur$ité mno(stvo utrpenia a nepohodlia, ale ja vás uis'ujem, 
(e to bude B tak ako v tomto $ase, tak i po celú ve$nos' B vyvá(ené rados'ou a &'astím, ktoré 
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prichádzajú skrze svätos' a podobnos' Bohu. Cie!om evanjelia je privies' nás do stavu, kde sú 
na&e srdcia úplne obrezané. V&etky na&e my&lienky a pocity sú odrezané od ich prirodzenej 
náklonnosti k telesn#m a svetsk#m veciam a sú uchvátené, ponorené, pohrú(ené a zamilované 
do Je(i&a Krista. To je cie!om evanjelia, zmeni' nás obnovením na&ich myslí. (Rim 12,2) Vzia- 
*udí, ktorí prirodzene milujú hriech a nenávidia Boha a urobi- z nich *udí, ktorí nená-
vidia hriech a milujú Boha. To je to )o robí evanjelium. Je „mocou Bo(ou na spasenie.“ 
(Rim 1,16) Nezachra"uje nás len od trestu za hriech, ale tie( nás ochra"uje od moci hriechu, 
a my musíme túto moc za(i' v na&ich (ivotoch. 

1. Jánova 2,1: „Moje die"atká, toto vám pí$em nato, aby ste nezhre$ili.“ T#m cie!om je, aby sme 
prestali hre&i'. Preto je napísané celé evanjelium, a Ján, ktor# to pí&e, je ten, ktor# pod!a môjho 
názoru napísal to najkraj&ie z evanjelií B Evanjelium pod!a Jána. A on tu hovorí: „Moje die"atká, 
toto vám pí$em nato, aby ste nezhre$ili.“ 

Zámerom celého evanjelia je oslobodi' nás od ná&ho tyranského otroctva hriechu, svojho ja 
a satana. Ale v&imnite si, $o láskavo pridáva: „A keby niekto zhre$il, máme Prímluvcu u Otca, Je%i-
$a Krista, spravodlivého.“ A v 1. Jánovej 1,9: „Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, 
aby nám odpustil hriechy a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“

Nie$o si tu ale uvedomme. Musíme tak naplno za(i' premie"ajúcu silu evanjelia, (e prídeme 
do stavu, kde by sme rad&ej zomreli ako zhre&ili. Pre$o? Preto(e nebudeme ma' nav(dy Ve!k"a-
za, ktorému budeme môc' vyznáva' na&e hriechy a prijíma' od neho odpustenie. Je dôle(ité 
tento koncept pochopi'. 

Pozrite, ke) Je(i& Kristus ukon$í svoju ve!k"azskú slu(bu, u( viac nebudeme ma' nikoho, 
komu budeme môc' vyzna' ná& úmyselne spáchan# hriech. Preto priatelia, musíme dôjs' 
do stavu, kde prestaneme s úmyseln#m dopú&'aním sa hriechu, a musíme prís' do toho stavu, 
e&te predt#m, ako Je(i& ukon$í svoju ve!k"azskú slu(bu. 

Selected Messages, zv.1, str. 343-344: „Je%i$ Kristus je opisovan# ako neustále stojaci pri oltári, 
obetujúc obe" za hriechy &udstva. On je k*azom pravého svätostánku, ktor# postavil Pán a nie 
!lovek. Zmierujúca obe" skrze Prostredníka je nevyhnutná, kvôli neustálemu páchaniu hriechu.“ Je 
nevyhnutné pokra$ova' v zmierujúcej obeti kvôli „neustálemu páchaniu hriechu.“ 

Bratia a sestry, Je(i& Kristus musí ma' !udí, ktorí u( viac, kvôli láske k Nemu, nepáchajú 
vedom# hriech. Ke) bude ma' tak#ch !udí, mô(e odlo(i' svoje ve!k"azské rúcho, prís' a vzia' si 
nás domov. Bo(e pomô( nám, aby sme boli tak#mi !u)mi... 

Júda 1,24: „A tomu, ktor# vás mô%e zachova" tak, !o neklesnete, a postavi" bezvadn#ch pred 
tvárou svojej slávy v plesaní.“ Ná& Ve!k"az chce urobi' nie$o viac ako nám len odpusti' na&e 
potk#nanie a padanie. Chce nám pomôc', aby sme sa u( vôbec nepotkli a nepadli. 

U( predt#m sme si v&imli, (e Ján hovorí: „Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu.“ 
(1 Ján 3,9) V gré$tine je to pôvodne v prítomnom aktívnom slovesnom $ase. A doslovne to teda 
znamená, (e „ten, kto sa narodil z Boha, prestáva neustále hre$i".“ Ale tí, ktorí sa narodili z Boha, 
predsa len e&te niekedy zhre&ia. Potk#najú sa a padajú kvôli nedostatku bdelosti a modlitby. To 
je v gré$tine jednoduch# slovesn# tvar vyjadrujúci minul# dej, a to je to, $o Ján hovorí: „A keby 
niekto zhre$il máme Prímluvcu u Otca.“ (1 Ján 2,1)

Ke) si prestaneme dáva' pozor, zakopneme a padneme, preto(e nemilujeme Krista skuto$ne 
tak, ako by sme mali... Alebo ke) sme Ho stratili z doh!adu a boli sme prichytení, ke) sme si 
prestali dáva' pozor, potom, v)aka Bohu, máme Advokáta. Mô(eme toto zlyhanie vyzna'. Boh 
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nás chce dovies' na úrove" zrelosti, kde ho budeme tak milova' a budeme na "om takí závislí, 
(e mu dovolíme, aby nás ochránil dokonca i pred potk#naním a padaním. On nás je schopn# 
ochráni' dokonca i pred t#m. A to je tá skúsenos', úrove" zrelosti, ktorú musíme ma'. 

Testimonies, zv. 5, str. 53: „Dokonca jedna zlá povahová !rta, jedna hrie$na pestovaná tú%ba, 
napokon zneutralizuje v$etku silu evanjelia.“ To je citát na vytriezvenie, moji drahí priatelia! 
Viem, (e niektoré z t#chto vecí nemusia by' ochotne, alebo pozitívne prijaté niektor#mi z vás, 
ale aj tak sa o to s vami musím podeli'. 

Evanjelium je mocou Bo(ou na spasenie, (Rim 1,16) aby nás ochránilo nielen od trestu 
za hriech, ale aj od jeho sily, a ak odmietate, aby vás evanjelium oslobodilo od moci hriechu, 
odmietate, aby vás zbavilo aj trestu za hriech. Neutralizujete silu evanjelia, ak si pestujete $o len 
jeden jedin# hriech. „Prevaha hrie$nej %iadosti sved!í o zaslepení du$e. Ka%dé uspokojovanie tejto 
%iadosti posil*uje odpor vo!i Bohu. 0archa povinností a hrie$ne radovánky sú motúzy, ktor#mi 
satan zaplieta &udí do svojich sietí. Tí, ktorí rad$ej zomrú, ne% by mali spácha" zl# !in, sú jediní, 
ktorí zostanú verní.“ 

Aby nám satan zabránil pre(i' túto skúsenos', pou(ije „"archu povinností a hrie$ne rado-
vánky...“ Av&ak satanove sily B 'archa povinností a hrie&ne radovánky – ktoré pou(íva, aby nás 
udr(al v otroctve hriechu sú zlámané, ke) sa zamilujeme do Je(i&a Krista. Lebo $ím viac ho 
milujeme, povinnos' u( viac nie je povinnos'ou, ale pote&ením. U( to viac nie je 'archa povin-
ností a rados' z hriechu, je to rados' z povinností a boles' z hriechu. *ím viac milujete Krista, 
t#m viac mu chcete robi' rados', a $ím viac sa radujete, (e tak robíte, t#m viac vás bolí ke) mu 
ubli(ujete. A vy viete, (e hriech mu spôsobuje boles'! Takto sa stáva pre vás hriech bolesti-
v/m, preto+e to bolí Je+i,a. Ale to v&etko sa stáva na&ou skúsenos'ou len vtedy, ke) rastieme 
v láske k Je(i&ovi. 

Ak sa sna(íte obreza' va&e srdce bez toho, aby ste skuto$ne milovali Je(i&a, je to extrémne 
bolestiv# proces. V skuto$nosti sa to tak ani nedá. Musíte rás' v láske k Je(i&ovi. 

Je tu e&te jeden koncept, ktor# chcem s vami rozvies', t#kajúci sa ukon$enia doby milosti, 
a ukon$enia Kristovej zástupnej $innosti. Je ve!a vecí, ktoré sa mô(eme nau$i' z Noachovej skú-
senosti. Sám Je(i& povedal... Matú& 24,37: „A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna 
!loveka.“ Pamätáte si, ako Noe a jeho rodina vo&li do korábu, a potom ako tam vo&li, sa dvere 
zavreli? Zatvorili tie dvere oni? Nie. Dvere boli zatvorené Bohom. (Gen 7,16) 

Tu prosím nie$o pochopte. Potom ako vo&li dnu, dvere e&te chví!u ostali otvorené. *o Boh 
robil? Dlho zhovievavo a milosrdne $akal na kohoko!vek )al&ieho, kto by sa bol rozhodol vstú-
pi'. Ale a( ke) bolo úplne jasné, (e absolútne nikto )al&í nechce vstúpi', a( vtedy Boh tie dvere 
zatvoril. Je to ve!mi dôle(ité, priatelia. 

Pozrite, dvere doby milosti sa onedlho zatvoria, ale Boh milosrdne zhovieva a necháva ich 
otvorené. Pre$o? Peter nám to povie: „...preto%e nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby v$etci pri$li 
k pokániu.“ (2 Pet 3,9) 

Ke) !udské pokolenie príde do stavu, kde budú zatvrdení vo$i pri'ahujúcej láske Krista, 
budú jej vzdorova', a pritom budú tak pripútaní k (iadostiam tela a svetsk#m veciam, (e nikdy 
k pokániu neprídu... Bez oh!adu na to, $o Boh urobil, a Boh nebude nikdy nikoho núti', potom 
pre ich vlastné, kone$né, neodvolate!né rozhodnutie Boh zavrie dvere... 

Viete, chcem aby ste pochopili, (e ukon$enie doby milosti nie je len nejaká svojvo!ná vec, 
ktorú Boh uzákonil, a (e práve v danom $asovom bode povie: „Dobre, skú&obná doba je ukon-
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$ená,“ a ak by po$kal e&te pä' minút dlh&ie, niekto by pri&iel k pokániu a obrátil by sa. Kedysi 
som si to myslel, ale je to nezlu$ite!né s faktom, (e Boh: „nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby 
v$etci pri$li k pokániu.“ (2 Pet 3,9) 

Ke) sa ukon$í doba milosti, ka(d#, kto nebude v arche zahynie. A tento krát svet nebude 
o$isten# vodou, ale oh"om. (2 Pet 3,10-12) Trvám teda na tom, (e ke) sa dvere zatvoria, bude to 
preto, (e u( nikto nikdy nepríde k pokániu aj keby dvere ostali otvorené nav(dy. Preto ukon$e-
nie doby milosti nie je svojvo!ná vec. Je to ur$ené !udstvom, ke) si ka(d# neodvolate!ne vybral. 
A práve preto sú len dva verdikty: 

1.„Kto robí neprávos', nech len robí neprávos' e&te, a kto &piní, nech &piní e&te.“
2.„Spravodliv# nech $iní spravodlivos' e&te, a svät# nech sa posvätí e&te.“ 

Nehovorí: „Kto váha, nech len váha e$te.“ Nikto nie je nerozhodn#. V&etci sa neodvolate!ne 
rozhodli. Ka(d# má bu) pe$a', alebo znamenie. Pe$a'ou je to, (e sme tak zakorenení v pravde, 
(e by sme rad&ej zomreli, ako vedome zhre&ili. Znamenie je, (e sme tak zakorenení v hriechu, (e 
by sme rad&ej zomreli, ako poslúchli. A Boh nás nakoniec bude musie' necha' v tom, $o sme si 
vybrali, a dvere sa zatvoria. Chcem, aby ste boli vo vnútri archy, ke) sa to stane, priatelia. Uistite 
sa, (e v tej arche naozaj ste. Tou archou je Je+i, Kristus. 

Conflict and Courage, str. 39: „Milos" pozastavila svoje %aloby na previnilé pokolenie. Zveri 
po&a a vtáky neba vo$li do svojho úto!i$"a. Noe a jeho domácnos" boli vo vnútri archy ,...a Hospo-
din zavrel za ním.‘ Masívne dvere, ktoré bolo nemo%né zatvori" pre t#ch, ktorí boli vo vnútri, boli 
pomaly zasunuté na svoje miesto nevidite&n#mi rukami. Noe bol zatvoren# vo vnútri a tí, ktorí 
odmietali Bo%iu milos", ostali vonku. Pe!a" Neba bola na t#ch dverách, Boh ich zatvoril a On jedin# 
ich mohol otvori". Rovnako, ke' Kristus ukon!í svoju príhovornú slu%bu za previnil#ch &udí, pred 
Jeho príchodom na nebesk#ch oblakoch budú dvere milosti zatvorené. Potom bo%ská milos" u% viac 
nebude bráni" hrie$nikom a satan bude ma" plnú kontrolu nad t#mi, ktorí odmietli milos". Budú 
sa sna%i" zni!i" Bo%í &ud, ale ako bol Noe zavret# v arche, tak budú spravodliví ochránení $títom 
Bo%ej moci.“ 

Ke) sa ukon$í doba milosti, budeme uzamknutí v Kristovi a Kristus bude uzamknut# v nás 
a budeme neoddelite!ne jedno s Ním. Ak sme v arche, sme v bezpe$í. A by' v arche bude roz-
hodne naliehavé. Preto(e ke) sa skon$í doba milosti, Bo(ia obmedzujúca sila, ktorou Jeho Duch 
Svät# ovplyv"uje planétu Zem bude odobratá a doslova celé peklo vzplanie na planéte Zem. 
Razom budeme vidie', $o sa stalo !udskej prirodzenosti, v jej surovej, prí&ernej, ohavnosti. Ne-
bude u( (iaden obmedzujúci vplyv, a mimochodom verím, (e Boh nám dáva malé uká(ky toho 
na miestach ako Rwanda, alebo Juhoslávia. Na miestach, kde je odhalená ne!udskos' $loveka 
k $loveku a vidíte t#ch posadnut#ch !udí, navzájom sa usmrcova'. Toto v&etko sú len malé uká(-
ky toho, aké bude celé !udstvo, ke) sa doba milosti ukon$í, a Duch Svät# bude vzat# z planéty 
Zem. Celé !udstvo... 

A ke) bude Duch Svät# vzat#, v&etci si náhle uvedomíme, akí neuverite!ne závislí sme 
na "om boli, pre Jeho ochra"ujúci vplyv. Bude ve!mi dôle(ité by' v arche, ke) sa to stane. 

Early Writings, str. 43: „Satan teraz v dobe zape!a"ovania skú$a v$elijakú les", aby myse& &udu 
Bo%ieho odvrátil od prítomnej pravdy a zaprí!inil ich váhavos". Videla som prikr#vku, ktorú Boh roz-
prestrel nad svojím &udom, aby ich ochránil v dobe sú%enia. Ka%dá du$a, ktorá sa rozhodla pre pravdu 
a bola !istého srdca, bola prikrytá touto prikr#vkou V$emohúceho.“ Boh je stále s nami. Áno, ukon$í 
svoju ve!k"azskú slu(bu, ale e&te stále nás bude ochra"ova'. U( sa za nás viac neprihovára, pokia! 

Oliver
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ide o na&e hriechy a vyznania hriechov, preto(e sme s t#m, pre lásku Kristovu, prestali. U( sa viac 
nedopú&'ame (iadneho vedomého hriechu. Rad&ej by sme zomreli, ako by sme to robili, tak(e On 
u( viac nemusí pokra$ova' v príhovornej slu(be. No som tu, aby som vám povedal, (e On sa stále 
prihovára za na&u ochranu… <idom 7,25: „Pre!o aj mô%e v%dycky dokonale spasi" t#ch, ktorí skrze 
neho prichádzajú k Bohu, v%dycky %ijúc, aby sa prihováral za nich.“ 

Bratia a sestry, prosím vás, kvôli vám sam#m a kvôli Kristovi, po$as t#chto pretrvávajúcich 
chví!, pretrvávajúcich dní doby milosti... Dovo!te mu obreza' va&e srdce, dovo!te mu odreza' 
vás od v&etk#ch t#chto náklonností tela, a dovo!te mu urobi' vás svät#mi, aby o vás mohol 
poveda' nielen: „Spravodliv# nech !iní spravodlivos" e$te,“ ale aby mohol tie( poveda': „a svät# 
nech sa posvätí e$te.“ 
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23.KAPITOLA

BOJUJ DOBR! BOJ VIERY
(1Tim 6,12)

Chcem vás vyzva', aby ste boli dobr#mi „berejsk#mi.“ (Sk 17,11) *o t#m myslím? Pavel pochválil 
berejsk#ch, preto(e ho kontrolovali! A ak bolo potrebné kontrolova' apo&tola Pavla, uis'ujem 
vás, (e je ove!a potrebnej&ie kontrolova' m"a, biedneho smrte!níka. 

Boh vie, (e sa sna(ím s vami deli' o pravdu a len pravdu, ale priznávam, (e nie som neomyln#. 
V skuto$nosti som si vedom# ve!mi reálnej mo(nosti, (e som nesprávne pochopil pravdu. Tak(e 
vás chcem z celého svojho srdca povzbudi', aby ste &tudovali a overovali si to, $o $ítate. 

*astokrát sa na kazate!ov obraciame, lebo máme in# názor na danú vec. V&etci máme právo 
na vlastné názory, no ke) dôjde na pravdu, potrebujeme nie$o ove!a pevnej&ie a spo!ahlivej&ie, 
ako sú !udské názory. Preto sa tu sna(ím s vami zdie!a' nie moje vlastné teórie a predstavy, 
ale to, $o hovorí Pán. Hovorím s autoritou k tejto téme presne do tej miery, pokia! nie som 
autorom svojich slov ja, ale je ním Je(i&. Jedine On má skuto$nú autoritu a ja Ho prosím, ke) 
sa pripravujem a ke) pristupujem k tejto v#sade a zodpovednosti vedenia &túdia Jeho Slova 
o vedenie a usmernenie Duchom Svät#m, preto(e sa zaoberáme (ivotne dôle(itou a niekedy 
ve!mi spornou pravdou. A mojím najvä$&ím strachom je, (e by som zle prezentoval pravdu, a to 
z dvoch dôvodov: 

Po prvé, Je(i& je Tá Pravda. Bo(e chrá", (e by som zle prezentoval môjho Pána. 
Po druhé, pravdou sme oslobodení a posvätení, a ak je pravda zle podaná, potom je jej moc 

oslobodi' a posväti' ohrozená. Je to vá(na vec, ktorú by si mal uvedomi' ka(d# kazate!.
Niekedy je potrebné trochu cúvnu' a pozrie' sa znovu na les. Pozerali sme sa len na ur$ité 

stromy. V nieko!k#ch posledn#ch &túdiách sme sa zaoberali na'ou úlohou spolupráce v bu-
dovaní charakteru:

Uvedomili sme si, (e v podstate ide o to, aby sme sa u)ili, ako si strá+i- srdce nadov,et-
ko. (Prísl 4,23)

Pochopili sme, (e cie!om ovládania mysle je v skuto$nosti priná,a- ka+dú my,lienku 
do poslu,nosti Krista. (2 Kor 10,5)

Potom sme pokra$ovali a uvedomili sme si, (e prirodzene je to nemo(né. V skuto$nosti, my 
od prirodzenosti nemô(eme prinies' ani jednu my&lienku. „Preto(e myse# tela je nepria-
te#stvom naproti Bohu, lebo sa nepodria*uje zákonu Bo(iemu, lebo sa ani nemô(e 
podriadi!.“ (Rim 8,7)

Na základe toho sme pochopili, (e potrebujeme dosta' nové srdce.
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Dovolili sme zákonu, aby nás viedol a Baránkovi aby nás pri-ahoval na úpätie krí(a. 
A s Dávidom sme prosili, nielen o odpustenie na&ich hriechov, ale sme tie( volali: „Stvor mi 
)isté srdce, ó, Bo(e, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ (< 51,12)

V tomto bode, a len v tomto bode sme schopní dosta' myse! pod kontrolu. Jedine to srdce, 
do ktorého je vpísan# Bo(í zákon, mô(e by' nadov&etko strá(ené. (Prísl 4,23)

No i takéto srdce si na ovládnutie vy(aduje v&etko úsilie, a to z dôvodu zostávajúceho, hoci 
u( viac nie vládnuceho protichodného $inite!a, naz#vaného „telo.“

Denne musíme zápasi' so zlom, s vroden/m zlom prirodzeného srdca B aby sme pou(ili 
terminológiu in&pirácie. (Review and Herald, 4. máj 1886, ods.7)

To zlo je predov&etk#m zahrnuté v star#ch návykoch a vroden#ch sklonoch, a z tohto dôvo-
du mô(e by' protichodn# $inite! ove!a viac, alebo menej intenzívny. Závisí to od toho, s ak#m 
konkrétnym súborom star#ch zvykov a zdeden#ch sklonov zápasíme.

V na&om &túdiu sme si tie( v&imli, (e boj pokra$uje od krí+a a+ po korunu. (RH, 29. no-
vember 1887, $.12)

A v tomto bode sme sa podstatne priklonili k ve!mi zaujímavej teologickej otázke, ktorá sa 
t#kala stavu, ktor# musia Bo(í !udia dosiahnu', skúsenosti, ktorú musia nadobudnú', ak majú 
by' schopní prejs' $asom sú(enia bez Prostredníka. 

Tak(e sme si to tu stru$ne zhrnuli. Teraz sa chcem s vami znova vráti' k pochopeniu tohto 
protichodného $inite!a a zvlá&' si uvedomi', ako ho mô(eme a musíme prekona'.

Uvediem tu jeden citát, v ktorom máme pekné zhrnutie a od neho sa potom odrazíme )alej. 
Great Controversy, str. 425: „Ke' sa Kristus prestane prihovára" v nebeskej svätyni, tí, ktorí %ijú 
na zemi, budú musie" stá" pred tvárou svätého Boha bez prostredníka. Ich rúcha musia by" bez 
po$kvrny, ich charaktery musia by" pokropením krvou o!istené od hriechu. Prostredníctvom Bo%ej 
milosti a vlastn#m vytrval#m úsilím...“ Prosím, v&imnite si tú kombináciu. „Prostredníctvom 
Bo%ej milosti a vlastn#m vytrval#m úsilím, musia zví"azi" v boji so zlom. Zatia& !o v nebi prebieha 
vy$etrovací súd, zatia& !o hriechy kajúcich veriacich sú odstra*ované zo svätyne, musí &ud Bo%í 
na zemi vykona" zvlá$tne dielo o!istenia 1 odstránenie hriechov.“ A to je ten $as, v ktorom práve 
teraz (ijeme, $as, kedy je potrebné pracova' na tom zvlá&tnom diele. „Ke' bude toto dielo dokon-
!ené, nasledovníci Krista budú pripravení na Jeho príchod…“ Príde to ve!mi skoro. „Potom cirkev, 
ktorú ná$ Pán príjme k sebe pri svojom príchode, bude cirkev: ,slávna cirkev, nemajúca $kvrny, 
alebo vrásky, alebo nie!oho takého.‘“ (Ef 5,27) Chcem by' sú$as'ou tej „slávnej cirkvi.“ 

Aká by mala by' tá slávna cirkev? Pou(ite svoj k!ú$. Mala by to by' cirkev, ktorá odrá(a cha-
rakter, slávu jej Pána a Spasite!a, Je(i&a Krista. A musí by' bez „&kvrny, alebo vrásky, alebo nie!oho 
takého.“ Tá cirkev musela získa' ví'azstvo v boji proti zlu. Musela sa nau$i', ako by' ví'azom. 
A ak máme by' sú$as'ou tej cirkvi, to je to, $o sa musíme nau$i' my. Musíme sa nau$i' ví'azi' 
nad t#mto protichodn#m $inite!om, naz#van#m zlo. 

Otázkou ale je: Mô(eme sa to nau$i'? Áno, mô(eme! Máme na to vzácne zas!úbenie: „Ty zví"a-
zí$!“ (5T.513) No s!uby sú nie$ím podmienené, v&ak? Preto musíme nájs' aj podmienku. 

Nájdeme ju v Testimonies, 5. zv., str. 513. Táto podmienka je dvojaká: „Ak bojuje$ boj viery celou 
silou svojej vôle, zví"azí$.“ S!ub je (e „zví-azí,.“ Podmienkou ale je, (e sa musíme nau$i' „bojova- 
boj viery celou silou svojej vôle.“ A práve sme tu na$rtli obsah na&ich nieko!k#ch )al&ích &túdií. 
Musíme sa nau$i' ako „bojova' boj viery celou silou svojej vôle.“ Zamerajme teraz na&u pozornos' 
na to, ako bojova' boj viery. Nepriate! nad ktor#m musíme zví'azi', je zlo. Je dvojaké a zah="a: 

Oliver
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1. Satana, autora zla. 
2. Ale obzvlá&' na&e ja, vrodené zlo prirodzeného srdca, $o je inak povedané telesn#, alebo star# 

$lovek. 
Teraz sa po)me pozrie' na oboje. 1. satan: 1. Petrova 5, 8-9: „Bu'te triezvi a bdejte, lebo vá$ 

protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a h&adá, koho by zo%ral, ktorému sa postavte na odpor, 
pevní vo viere...“ Priatelia, na to aby sme prekonali autora zla, sa musíme nau$i', ako bojova' 
a vyhra' dobr# boj viery. Musíme sa nau$i' ako zosta' pevn#mi vo viere. Jedine takto odoláme 
pôvodcovi zla. 

Christian Education, str. 114: „Verte, %e On je pripraven# vám pomôc" skrze svoju milos", ke' 
k nemu prídete v úprimnosti. Musíte bojova" dobr# boj viery. Musíte by" zápasníkmi pre korunu 
%ivota. Bojujte, lebo satan vás má na dosah, a ak sa nevymaníte spod jeho rúk, budete postihnutí 
a zni!ení. Nepriate& je na pravej strane a na &avej, je pred vami a za vami, a vy ho musíte udupa" 
pod svojimi nohami. Bojujte, aby ste vyhrali korunu. Bojujte, lebo ak nevyhráte korunu, stratíte 
v$etko v tomto %ivote a v budúcom %ivote. Bojujte, ale nechajte to v sile vá$ho vzkrieseného Spasi-
te&a.“ Bez Neho nemô(eme urobi' ni$. Ale „v$etko vládzem v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi,“ 
(Filip 4,13) a to zah="a aj bojovanie a vyhranie dobrého boja viery (1 Tim 6,12) proti pôvodcovi 
zla, satanovi. 

No prosím pochopte, (e z t#chto dvoch dimenzií zla, s ktor#mi musíme bojova' v na&om 
kres'anskom zápase B na&om duchovnom zápase B je t#m najhor&ím a najobávanej&ím nepria-
te!om – 2.na,e ja. Je to na&e ja, to vrodené zlo prirodzeného srdca. 

Testimonies, 3. zväzok, str. 106: „Boj proti ná$mu ja je t#m najvä!$ím zápasom, ak# sa kedy 
bojoval.“ 

Review and Herald, 5. marec 1908: „Nemáme %iadneho nepriate&a, ktorého sa musíme bá".“ 
Nie je vari satan nepriate!om, ktorého sa máme bá'? Priatelia, dobrou správou je, (e satan bol 
porazen#. Spomínate si na to, ako sme i&li na Golgotu? Na to „miesto lebky?“ Máme smrte!ne 
raneného nepriate!a. Ke) krí( dopadol do tej kamenistej jamy na Golgote, hlava hada, toho 
starého hada, naz#vaného tie( diabol, bola rozdrtená. (1 Moj 3,15) A jedinou vecou, ktorá mu 
mô(e da' nad nami moc je to, (e prestaneme vidie', chápa', osobne veri' a prijíma' pravdu, ako 
je zjavená v ukri(ovanom Kristovi.

On povedal: „A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8,32) A t#ch, ktorí prichádzajú 
ku krí(u, a uvedomujú si 

pravdu, $o sa t#ka Bo(ieho charakteru
a pravdu, $o sa t#ka dôsledku hriechu,
t#ch pravda vyslobodzuje a satanova moc je zlomená. Takto bola jeho hlava rozdrtená. 

(1 Moj 3,15)
No je to srdce nevery, ktoré v nás preb#va, a ktorého sa musíme bá'. A je to to vrodené zlo 

ná&ho prirodzeného srdca, ktoré má prirodzen# sklon necha' sa nahovori' satanov#mi klam-
stvami. Toho sa musíme bá'. Ke) porazíme nepriate!a $íslo jedna, ktor# preb#va v nás, po-
stupne porazíme aj jeho spojenca. Kto je spojencom toho starého $loveka? Satan a krá!ovstvo 
temna. 

Vrá'me sa k ná&mu citátu: „Nemáme %iadneho nepriate&a, ktorého sa musíme bá". Ná$ ve&k# 
konflikt je s na$ím neposväten#m ja. Ke' ví"azíme nad na$ím ja, prostredníctvom Toho, ktor# nás 
miloval, potom sme viac ako len ví"azi. Bratia moji, ví"azstvom je ve!n# %ivot. Po'me bojova" dob-
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r# boj viery.“ Ke) bojujeme a vyhrávame v dobrom boji viery, nad vroden#m zlom ná&ho priro-
dzeného srdca – nad na&ím ja, sme viac ako len ví'azmi. Preto(e, získame nielen ví'azstvo nad 
nepriate!om v nás, ale získame ví'azstvo nad cel#m krá!ovstvom temnoty. Ke) zví'azí& nad 
nepriate!om, ktor# preb#va v tábore, zví'azí& aj nad jeho spojencom a nad cel#m krá!ovstvom 
temnoty. Aké je potom pre nás dôle(ité nau$i' sa bojova' a ví'azi' v dobrom boji viery. 

Dobr# boj, pre$o je to dobr# boj? Nu(, v prvom rade preto, lebo máme nekone$ne mocné-
ho a milujúceho Pána, ktor# tento boj bojoval a vyhral v ná& prospech, a s Ním na na&ej strane, 
nemô(eme tento boj prehra'. Jedin# spôsob ako mô(eme prehra' je, (e opustíme ná&ho Pána 
a Spasite!a. Rimanom 8,37: „Ale v tom vo v$etkom statne ví"azíme skrze toho, ktor# si nás zami-
loval.“ Miloval nás tak ve!mi, (e za nás zaplatil nekone$nú cenu, aby pre nás získal ví'azstvo 
a umo(nil nám, skrze Jeho milos', získa' si ví'azstvo samostatne. Tak ve!mi nás miloval, (e nie-
len (e bojoval a zví'azil, aby nás oslobodil od trestu za hriech, On ten zápas bojoval a vyhral, aby 
nás oslobodil aj od moci hriechu. A( príli& nás miluje, ne( aby nás nechal tyranizova' na&ím 
star#m $lovekom a jeho spojencom satanom. Chvála Bohu, (e Jeho milos' je dosta$ujúca, aby 
nás oslobodila od tyranie toho vrodeného zla prirodzeného srdca.

Ako dlho trvá pre kres'ana tento boj? Nu(, trvá po$as celej kres'anskej skúsenosti na pla-
néte Zem. „Od krí%a ku korune treba vykona" naliehavú prácu. Je to zápas s vroden#m hriechom; 
je to zápas proti vonkaj$iemu zlu. ,ivot kres"ana je boj a pochod.“ 

Review and Herald, 29. novembra 1887. Cel# kres'ansk# (ivot na planéte Zem je boj. Nie 
je to v&ak fyzick# boj, ale duchovn# boj. Je to boj o podmanenie mysle. Je to boj o ovládnutie 
my&lienok. 

Pozrite sa, ako jasne Pavol hovorí o duchovnej podstate tohto boja v 2. Korin'anom 10,3-5: 
„Lebo pravda chodíme v tele, ale nebojujeme pod&a tela 1 lebo zbrane ná$ho bojovania nie sú telesné, 
ale mocné Bohu na borenie pevností 1 ktorí boríme úmysly a ka%dú vysokos", ktorá sa povy$uje proti 
známosti Bo%ej.“ Kde máte vy svoju známos', svoje poznanie? – vo svojej mysli. A $o je cie!om 
tohto boja? Koniec 5. ver&a: „Zajímame v plen ka%dú myse& do poslu$nosti Krista.“ Je zrejmé, (e je 
to duchovn# boj a je to boj o dobytie a ovládnutie my&lienok, do tej miery, (e budeme priná&a' 
„v plen ka(dú myse& do poslu$nosti Krista.“ 

V gré$tine je sloveso, ktoré je prelo(ené ako „zajímame v plen,“ v prítomnom aktívnom $ase. 
To znamená, (e je to nie$o, $o musí by' pretrvávajúce a ustavi$né. Na&e my&lienky majú toti( 
tendenciu podriadi' sa a oddáva' sa vrodenému zlu ná&ho prirodzeného srdca, t#m telesn#m 
tú(bam, tak(e bojujú proti du&i. Máme tú prirodzenú tendenciu. Hoci v záujme zachovania, 
dobrého vzh!adu, dobrej fasády, sa nám mô(e podari', udr(a' si to oddávanie sa (iadostiam, 
len na úrovni správania. Av&ak mnohí z nás sa práve v súkromí mysle, kde si myslíme, (e je to 
v poriadku, oddávame telesn#m tú(bam. V tomto prípade nebojujeme a nevyhrávame duchov-
n# boj. Bojujeme a vyhrávame len telesn# boj, aby sme si udr(ali pokrievku na na&om správaní.

Ná& je v&ak duchovn# boj o ovládnutie toho, $o sa deje v na&ej mysli, kde len vy a Boh viete, 
$o sa odohráva. To bojisko, na ktorom kres'an bojuje je medzi prav#m a !av#m uchom. Ide 
o úplné ví'azstvo nad na&imi my&lienkami. 

Máme silnú zbra" na to, aby sme tam získali ví'azstvo. Aká je to zbra"? Je to základná 
úto$ná zbra" v kres'anskej zbroji. Ako ju voláme? Me$. Je to me$ Ducha, ktor#m je Slovo Bo(ie. 
To sú tie vzácne zas!úbenia a pravdy Bo(ieho Slova a nimi boríme v&etky „úmysly a ka%dú vyso-
kos", ktorá sa povy$uje proti známosti Bo%ej.“ V&etky diablove klamstvá, tie mylné filozofie, ktoré 
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sú zalo(ené na zvodoch satana, musia by' zborené a na&e mysle musia by' preprogramované 
pravdou, aby sme mohli skuto$ne získa' ví'azstvo v rí&i ná&ho my&lienkového (ivota. A znova B 
cie!om je zajíma' v plen ka(dú my&lienku do poslu&nosti Krista. 

Faith I Live By, str. 124: „So zakorenen#mi hriechmi sa musí bojova" a musia sa prekonáva". 
Ne%iaducim charakterov#m rysom, !i u% zdeden#m, alebo vypestovan#m, by sme sa mali rozhodne 
vzoprie" a prekona" ich, skrze Kristovu moc... De* za d*om a hodinu za hodinou, v nás musí pre-
bieha" aktívny proces sebazapierania a posväcovania. A potom vonkaj$ie skutky budú dosved!ova", 
%e Je%i$ preb#va vierou v na$om srdci... Tam je nebo, a ako vá%ne by sme sa mali usilova" ho dosiah-
nu". Vyz#vam vás... uverte v Je%i$a, ako vá$ho Spasite&a. Verte, %e On je vám pripraven# pomôc", 
skrze svoju milos", ke' k Nemu prídete v úprimnosti. Musíte bojova" dobr# boj viery. Musíte by" 
zápasníkmi pre korunu %ivota.“

V&imnite si prosím, (e my o tú korunu nezápasíme, aby sme si ten ve$n# (ivot zaslú(ili, ale 
zápasíme, aby sme sa stali pre" spôsobilí a aby nám tento ve$n# (ivot mohol by' zveren#. Nemá 
to ni$ do$inenia so zásluhami, alebo skutkár$ením. Nemá to ni$ do$inenia so zaslú(ením si 
ve$ného (ivota. Má to v&ak $o do$inenia s prípravou na rados' z neho.

Predt#m, ako nám mô(e by' zveren# ve$n# (ivot, musíme prís' na miesto, kde sme, pre lásku 
Kristovu, s hriechom prestali. Charakter sa nezmení, ke) pôjdeme do neba. Na&e charaktery 
si zoberieme zo sebou, a na&e charaktery tvoria na&e my&lienky a pocity. Tak(e, ak e&te stále 
lipneme k hriechu v rí&i na&ich my&lienok a pocitov, nemáme charakter, ktor# by bol spôso-
bil# pre ve$nos', alebo by mu mohol by' zveren# ve$n# (ivot. V (iadnom prípade to ale nie je 
spravodlivos' zo skutkov! Je to práca, ale nie je záslu(ná. Je to viera, ktorá pracuje skrze lásku, 
(Gal 5,6) za ú$elom o$istenia du&e, aby sme mohli by' spôsobil#mi ob$anmi neba. Majte to 
prosím na pamäti. 

Aké sú na&e rozkazy v tomto duchovnom boji, milí kres'anskí spolubojovníci? *o nám ná& 
Princ Immanuel, ktor# je hlavou na&ej armády, velí robi'? Rimanom 6,12: „Nech tedy nekra&uje 
hriech vo va$om smrte&nom tele, aby ste ho poslúchali, toti% hriech, v jeho, to jest tela, %iados-
tiach...“ V&imnite si, (e nie sme napomínaní nenecha' si hriech, aby vôbec nemohol zosta' v na-
&ich smrte!n#ch telách... Ale sme napomínaní, aby sme ho nenechali vládnu'. A mimochodom, 
skuto$nos', (e sme napomínaní, aby sme ho nenechali vládnu', je ve!mi jasné znamenie toho, 
(e e&te stále o$ividne zostáva. Pre$o by sme mali bojova', aby sme ten hriech zdr(ali od vládnu-
tia, keby tam vôbec nebol? 

Pamätajte, ke) sa znovu narodíme, máme dve prirodzenosti. Duchovná prirodzenos' vlád-
ne, no telesná prirodzenos' stále zostáva. Na&ím duchovn#m bojom je zdr(a' tú telesnú pri-
rodzenos' od vládnutia. *o ur$uje, $i tá prirodzenos' vládne, alebo nie? „Nech tedy nekra&uje 
hriech vo va$om smrte&nom tele, aby ste ho poslúchali, toti% hriech, v jeho, to jest tela %iadostiach.“ 
Ak poslúchame, ak plníme tú(by tela, tá prirodzenos' nielen(e zostáva, ona aj vládne. „(i nevie-
te, ... %e ste sluhami toho, koho poslúchate?“ hovorí v tej istej kapitole, len o nieko!ko ver&ov )alej. 
Tak(e to, $o ur$uje, $i bojujeme a vyhrávame ten duchovn# boj, alebo nie, je to, $i poslúchame, 
alebo neposlúchame (iadosti tela, a $i ich plníme. 

V prvom rade sú najviac nap;"ané medzi prav#m a !av#m uchom, v súkromí mysle, a len 
preto, (e sa zdr(iavame robenia nesprávnych vecí e&te nemô(eme ur$i', $i úspe&ne bojuje-
me a vyhrávame tento boj. Mô(ete sa panova$ne, so sebeckou motiváciou, zdr(iava' od robenia 
&patn#ch vecí, aby ste si nepo&kvrnili dobrú poves', no pritom sa im stále oddáva' vo va&om 
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my&lienkovom (ivote, vo va&ej predstavivosti a fantázii. A ak sa im oddávate v mysli, potom 
hriech vládne. Tak+e je nevyhnutné u)i- sa, ako bojova- a vyhra- tento boj, na úrovni 
na,ich my,lienok a pocitov. 

Review and Herald, 3. mája 1881: „,Ste sluhami toho, koho poslúchate.‘ (Rim 6,16) Ak sa od-
dáme hnevu, %iadosti, chamtivosti, nenávisti, sebeckosti...“ Opä' tu ide o myse!. „...alebo akému-
ko&vek inému hriechu, stávame sa slu%obníkmi hriechu. ,Nikto nemô%e slú%i" dvom pánom.‘ Ak 
slú%ime hriechu, nemô%eme slú%i" Kristovi. Kres"an pocíti nabádania hriechu. „Lebo telo %iada 
proti Duchu, no Duch bojuje proti telu, udr%iavajúc neustály boj. Tu je Kristova pomoc potrebná. 
-udská slabos" sa spája s bo%skou mocou, a viera volá: ,V'aka Bohu, ktor# nám dáva ví"azstvo skrze 
ná$ho Pána Je%i$a Krista.‘“ (1 Kor 15,57)

Priatelia, je to boj, je to neustály konflikt, no je to dobr# boj viery. Viera volá: „V)aka Bohu, 
ktor# nám dáva ví'azstvo skrze ná&ho Pána Je(i&a Krista.“ Ak vládne hriech, a ak slú(ime hriechu, 
nevládne Kristus. Ak Kristus nevládne, nie je Pánom, a ak On nie je Pánom, nie je na&ou Spra-
vodlivos'ou. Bu)te tu preto k sebe naozaj úprimní. Jeho meno je Hospodin na&a Spravodlivos'. 
(Jer 23,6) Nemô(ete Ho prehlási' za svoju spravodlivos' a odmietnu' Ho ako svojho Hospodina. 
Presne z toho dôvodu nemô(e rúcho spravodlivosti zahali' (iadny pestovan# hriech. Ak si volíte 
aby vládol len jeden jedin# hriech, nenechávate vládnu' Krista a On nie je Pánom, a ak On nie je 
Pánom, nie je ani va&ou spravodlivos'ou. Tak(e tento boj sa naz#va „dobr/ boj viery.“ 

No viete bratia a sestry, ako bojova' tento boj viery? Trvám na tom, (e ak máme by' ví'azmi, 
ak máme premôc' tento protichodn# $inite! B autora zla, a $o je najdôle(itej&ie, vrodené zlo 
prirodzeného srdca, musíme sa nau$i' bojova' a vyhra' tento boj viery. Tie( ale trvám na tom, 
(e ak sa máme u$i' bojova' a vyhra' dobr# boj viery, musíme pre za$iatok pochopi', $o je to 
viera. 

Mô(e to znie' ako celkom jednoduchá a základná otázka a mo(no by ste si mohli pomyslie': 
„Pre$o sa zaoberáme t#m, $i rozumieme alebo nerozumieme tomu, $o je viera? Samozrejme, 
(e ka(d# vie, $o je to viera.“ Nu( mnoh#m z vás je ur$ite známy k!ú$ov# text na definíciu vie-
ry: „A viera je podstatou toho, na !o sa !lovek nadeje, presved!ením o veciach, ktoré sa nevidia.“ 
(<id 11,1) Pravdepodobne teda viete, $o je viera. 

Polo(ím vám inú otázku. *o to ale znamená? „… je podstatou toho, na !o sa !lovek nadeje, 
presved!ením o veciach, ktoré sa nevidia.“ Skúsili ste niekedy prostredníctvom toho pracova'? 
*o to v skuto$nosti znamená? Viete, $asto sa tu dostávame do uzavretého kruhu. Ke) sa nás 
niekto sp#ta, $o je viera, odpovedáme, (e je to „dôverovanie Bohu,“ a ak sa vás potom sp#tajú: 
„Dobre, a ako vy dôverujete Bohu?“ odpovieme: „No... na to musíte ma' vieru.“

Pripomína mi to jeden príbeh. Kazate! chcel spravi' malú kontrolu, $i jeho kázanie bolo, ale-
bo nebolo jasne pochopené. Kázanie bolo na tému viera. Skuto$ne 'a(ko na "om pracoval, aby 
vo svojom zhroma(dení objasnil, $o to vlastne viera je. Hne) po kázni sa pobral do zadnej $asti 
zboru a prvému die'a'u, ktoré na&iel, polo(il otázku oh!adne kázne. Pomyslel si toti(, (e ak by to 
pochopili deti, pre dospel#ch by to nebol (iadny problém. A tak, ke) dopovedal obdivuhodnú 
káze", sa s dychtiv#m o$akávaním ponáh!al dozadu, zastavil malého chlapca a povedal: „Prepá$ 
mi synu. Po vypo$utí si tejto kázne, mô(e& mi poveda', $o je to viera?“ A mal# chlapec bez 
váhania povedal: „Áno kazate!, je to jednoduché. Viera znamená veri' v nie$o, $o viete, (e nie je 
pravda.“ Kazate! sa zarazil a uvedomil si, (e sa musí vráti' spä' k svojmu &túdiu a znovu na tejto 
kázni popracova'. 
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No viete, mnohí z nás máme práve tento druh podvedomého myslenia v na&ich vlastn#ch 
mysliach. „Viera znamená veri' v nie$o, $o viete, (e nie je pravda.“ Takmer to vyznie, ako by viera 
musela da' zbohom be(nému rozumu B tak(e sko$íte do prázdna a veríte, (e vás nie$o zachytí. 
Nie priatelia, takto nerozm#&!ajte.

 *o je to teda viera? V prvom rade si uvedomme, (e viera je neoddelite!ná od Bo(ieho Slova. 
V&imnite si Rimanom 10,17: „Tak teda viera z po!utia a po!utie skrze Slovo Bo%ie.“ Mô(ete ma' 
vieru bez Slova Bo(ieho? Ur$ite nie. Zachra"ujúcu vieru nie. 

1. Timotejova 6,12 hovorí: „Bojuj dobr# boj viery, uchop ve!n# %ivot...“ No pre$o máme (ivot 
hojn# a ve$n#? Ján 6,63: „Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú %ivot.“ Tak(e viera musí ucho-
pi' (ivotodarné Bo(ie Slovo. Musí po$úva', veri' a prija' (ivotodarné Slovo Bo(ie a pokra$ova' 
v konaní pod!a toho.

Po)me si to teraz ilustrova'. Jeden z najlep&ích spôsobov, ako definova' vieru, je ilustro-
va' ju. Kto je pou(it# v Písme, ako klasická ilustrácia pravdivej viery? Abrahám. Rimanom 4,3: 
„A Abra hám uveril Bohu, a bolo mu to po!ítané za spravodlivos".“ 

Máme tu citát zo staro-zmluvného príbehu. Je zaznamenan# v 1. Moj(i&ovej 15,6. Samozrej-
me, Star# Zákon je písan# v Hebrej$ine. „A uveril Hospodinovi, a On mu to po!ítal za spravodli-
vos".“ To nám hovorí pôvodn# príbeh v hebrej$ine. 

Ke) sa pozrieme na pôvodn# jazyk získame vzácny náh!ad. Hebrejské slovo, ktoré je prelo(e-
né ako „uveril“ je slovo „aman.“ Aké slovo tam po$ujete? „Amen.“ Ná& v#raz „amen“ dostane-
me z tohto hebrejského slova „aman.“ Priatelia, prosím, zapamätajte si tento postreh. 

*o je teda viera? Je to odpove) „nech sa tak stane,“ ke) po$ujeme (ivotodarné Slovo Bo(ie. 
Po)me popracova' s Abrahámom. *o povedal Boh Abrahámovi svojim (ivotodarn#m slovom? 
Povedal: „U!inil som "a otcom mnoh#ch národov.“ (Gen 17,5) Je to pozoruhodné, zvlá&' ke) uva-
(ujete o skuto$nosti, (e Abrahám mal okolo 100 rokov. 

Teraz sa zamyslite. Ak by sa Abrahám rozhodol odpoveda' na Bo(ie Slovo na základe !udské-
ho uva(ovania, a na základe toho, $o mu vraveli !udské zmysly, ke) sa pozrel do stále !úbeznej, 
no ve!mi zvráskavenej tváre Sáry, ako by odpovedal na toto Bo(ie prehlásenie? Ako by odpove-
dal, keby bol ovládan# !udsk#m rozumovaním a reagoval by na prosté, !udské zmyslové vnemy? 
„To sa, Bo(e, ani náhodou nemô(e sta'. V (iadnom prípade sa to nestane. Je príli& neskoro. Kde si 
bol vtedy dávnej&ie, ke) sa to mohlo sta'?“ No priatelia, po ve!mi chybnom pokuse o spravod-
livos' zo skutkov, známom ako Hagar, je pre m"a pozoruhodné, ke) Písmo hovorí, (e Abrahám 
o tom nepochyboval. Pochyboval dos' na to, aby nastúpil na nesprávnu ko!aj a sna(il sa, aby 
sa Bo(ie Slovo stalo pravdou, v&ak? No uvedomte si prosím, (e Abrahám v odpovedi na Bo(ie 
mimoriadne vyhlásenie o tom, (e bude otcom ve!kého národa, povedal: „Aman,“ teda uveril. 
In#mi slovami povedal: „Nech sa tak stane.“ 

Ako mohol poveda' takú vec? Nu( vedel, (e Ten, ktor# k nemu prehovoril, mal aj moc pri-
vies' do reality to, $o prehlásil. Slovo Bo(ie nie je oby$ajné slovo. „Slovom Hospodinov#m u!inené 
sú nebesia a duchom jeho úst v$etko ich vojsko.“ (< 33,6) „Lebo On povedal, a stalo sa...“ Presnej&ie 
hebrej$ina hovorí: „On povedal a bolo, On rozkázal, a postavilo sa.“ Slovo Bo(ie nie je oby$ajné 
slovo. Je v "om tvorivá moc, ktorá priná&a do skuto$nosti to, $o On prehlasuje. A Abrahám 
vedel, (e Boh, ktor# mu povedal, (e bude otcom ve!kého národa, mal tú moc, svojím Slovom tak 
aj u$ini'. Toto je veru podstatná $as' viery. Vedel, (e Boh mal tú moc svojím Slovom uskuto$ni' 
to, $o sám prehlásil. Preto mu odpovedal: „Nech je teda tak, nech sa tak stane v mojom (ivote.“ 
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A pasá( pokra$uje )alej v Rimanom 4,21: „A súc cele ist# toho, %e to, !o zas&úbil, je mocn# aj u!i-
ni".“ Abrahám veril, (e to, $o Boh povedal, mal aj moc prinies' do reality. A bola to viera, ktorá 
mu bola po$ítaná za spravodlivos'. Prosím pochopte z tejto ilustrácie, $o je to viera. 

Viera, v prvom rade po$úva Bo(ie Slovo. Verí, (e $o Boh hovorí je tie( schopn# u$ini' a pri-
nies' do reality. Je to Jeho Slovo, ktor# povedal a bolo, rozkázal, a postavilo sa. (< 33,9) Je to 
Slovo Boha, ktor# povedal: „Nech je svetlo! A bolo svetlo.“ (1Moj 1,3) A tak s vedomím si toho, (e 
mal moc uskuto$ni' to, $o vyhlasoval, dáva Bohu povolenie... Viera tie( dáva Bohu povolenie, 
aby tak u$inil vo va&om (ivote. No je tu aj &tvrtá vec, ktorú viera robí. Skuto$ná viera, pokra$uje 
ku konaniu na základe toho Slova, preto(e si je vedomá, (e Boh dáva silu dané Slovo poslúcha'. 
„Viera bez skutkov je m+tva.“ (Jak 2,20) Musíte to dotiahnu' do toho &tvrtého kroku. Zachytili 
ste tie &tyri kroky? Moji drahí priatelia, toto je viera:

Viera po$úva Bo(ie Slovo.
Viera vie, (e Boh má moc uskuto$ni' to, $o On sám prehlasuje.
Vo vedomí si toho, dovo!uje Bohu, aby tak u$inil v na&om (ivote.
Na základe toho aj koná, preto(e si je vedomá, (e Boh nám dá silu vykonáva' Jeho vô!u 

v na&om (ivote. 
No predsa je tu nie$o, $o Abrahám musel vykona' na základe daného Slova. Musím pod-

stúpi' riziko, (e budem indiskrétny... Izák nepri&iel na svet z panny, teda z nepo&kvrnenosti. 
Abrahám musel kona' na základe Slova. No vedel, (e Boh mal tú moc vzia' jeho „m=tve“ telo 
a da' mu (ivot... a urobi' to isté pre Sáru. 

Pozrite, viera verí, (e v Slove Bo(om je (ivá moc a na základe toho koná, dôverujúc Bohu, (e 
dá tú (ivú moc a uspôsobí nás k vykonávaniu Jeho vôle v na&ich (ivotoch... Teraz chcem vzia' 
tento princíp a aplikova' ho do toho, ako bojujeme a vyhrávame dobr# boj viery. Dostali sme 
povel, aby sme toho protichodného $inite!a naz#vaného telo, ktor# je vlastne vroden#m zlom 
prirodzeného srdca, nenechali vládnu'. Rimanom 6,12: „Nech teda nekra&uje hriech vo va$om 
smrte&nom tele, aby ste ho poslúchali, toti% hriech, v jeho, to jest tela, (iadostiach.“ Tak(e tento po-
vel poslúchame vierou. Tento ver& sa za$ína na slovné spojenie „nech teda.“ Lep&ie je to prelo(ené 
ako „preto.“ No kedyko!vek pou(ijete slovo „preto,“ alebo „nech teda,“ je to vlastne signál, ktor# 
nám napovedá, (e to, $o nasleduje je záver, a ten je zalo(en# na tom, $o bolo práve povedané. 
Tak(e tento povel, aby sme nedovolili hriechu vládnu', je zárove" aj záver. 

Tak vám teda polo(ím otázku: Kde musíme ís', vypo$u' si Bo(ie Slovo a poveda' „amen,“ 
aby sme ten povel poslúchli vierou? Nu(, mali by sme ís' k tomu, $o bolo práve povedané pred 
slovom „preto.“ Rimanom 6,1: „Nu% !o tedy povieme? (i zostaneme v hriechu, aby sa rozmno%ila 
milos"? Nech sa nestane! Lebo ve' ktorí sme zomreli hriechu – jako budeme e$te %i" v *om?!“ Ve!-
mi zaujímavé. 

Bo(ie Slovo nám hovorí, (e sme zomreli hriechu a u( v "om nepotrebujeme dlh&ie (i'. *i 
nevidíte, (e ak skuto$ne veríme, (e sme zomreli hriechu, tak mô(eme zabráni' hriechu vládnu'? 
Ako mô(e predsa vládnu' m=tvy mu(? No dobre Pavol, pomô( nám... 

Ako, kde, a kedy sme zomreli hriechu? 3. ver&: „Alebo !i neviete, %e v$etci, ktorí sme pokrstení 
v Krista Je%i$a, pokrstení sme v jeho smr"? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smr", aby sme, 
jako Kristus vstal z m+tvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote %ivota.“ 5. ver&. „Lebo ak sme 
sa stali spoluzrastl#mi podobnos"ou jeho smrti, ale tak#mi aj podobnos"ou vzkriesenia budeme.“ 
Práve sme tu potvrdili nariadenie krstu. Neviem, kto z vás $itate!ov je pokrsten#, no prosím 

Oliver

Oliver
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 pochopte ten hlbok#, duchovn# symbolizmus v tomto nariadení. Práve preto krstíme ponore-
ním. Pokropenie nevytvára to isté, hlboko v#znamné, symbolické rozhodnutie... 

In&pirácia nám hovorí, (e Bo(ia Trojica, v&etky tri osoby Bo(stva sú prítomné pri ka(dom 
krste a sú Svedkami ka(dého krstu B hlboko úctiv# Svedkovia. (FLB 146.3) Ke) ste dovolili kaza-
te!ovi, aby vás naklonil nad vodn# hrob, $o ste symbolicky vyznali, pred pozerajúcimi sa svedka-
mi? Hovorili ste, (e ste sa rozhodli prija' Kristovu smr' hriechu za svoju, a t#m ste sa rozhodli 
pova(ova' seba sam#ch, za m=tvych hriechu. (Rim 6,11) A symbolicky ste povedali, (e dovolením 
kazate!ovi pochova' vá&ho starého $loveka, sa krst stal hrobom pre starého $loveka. Priatelia, 
chvála Bohu, to e&te nie je koniec obradu. Keby to bol koniec obradu, krst by bol kone$n#. 

My sa vierou nestoto("ujeme len s ukri(ovan#m a pochovan#m Spasite!om, my sa vierou 
stoto("ujeme so vzkriesen#m Spasite!om! A to symbolicky hovoríte, ke) dovolíte kazate!ovi, 
aby vás znova vynoril. No vynárate sa u( ako nové stvorenie, nová bytos'! Vá& star# $lovek 
je m=tvy a pochovan#. Vodn# hrob, ktor# je hrobom pre starého $loveka, je maternicou pre 
nového $loveka. Tak ste narodení z vody a z Ducha. Narodení, aby ste chodili v novote (ivota. 
(Rim 6,4) Chvála Bohu za nariadenie krstu. A poviem vám, je to pre nás prednos', (e to vieme... 
Pre$o? Lebo Rimanom 6,6 hovorí: „Vediac to, %e ná$ star# !lovek je spolu ukri%ovan#...“ doplním 
sem, (e s Kristom „...aby bolo zmarené telo hriechu !o do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslú%ili 
hriechu.“ 

Majte sa ale na pozore! Znie to takmer akoby bol star# $lovek pri krste vyhladen#. Akoby 
definitívne odi&iel, u( (iadny )al&í problém, (iadny )al&í spor. Je to pravda, alebo nie?



207

24.KAPITOLA

KA$D! DE& ZOMIERAM
(1 Kor 15,31)

Rimanom 6,6: „Vediac to, %e ná$ star# !lovek je spolu ukri%ovan#, aby bolo zmarené telo hriechu !o 
do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslú%ili hriechu.“ Musíme tu by' opatrní. Niektoré preklady 
tu uvádzajú miesto slova „zmarené,“ v#razy ako: „zni$ené,“ „zne&kodnené,“ „odstránené.“ Tieto 
slová znejú takmer akoby bol tento „star# $lovek“ históriou. Je nav(dy pre$, je odstránen#. U( 
sa kvôli nemu nemusíte su(ova'. Je to ale skuto$ne to, $o Pavol hovorí? 

Nu(, ak by bol teda na$isto odstránen#, azda by sa Pavol namáhal varova' nás, iba o &es' 
ver&ov )alej: „Nech tedy nekra&uje hriech vo va$om smrte&nom tele!?“ (Rim 6,12) To predsa nedáva 
(iadny zmysel. Keby bol naozaj na$isto odstránen# pri krste, u( by sme sa vôbec nemuseli trápi' 
t#m, aby sme mu bránili v nás vládnu'. 

*o je to potom za slovo? *o to v skuto$nosti znamená? Na okraji novej Biblie krá!a Jakuba 
(NKJV) je istá pomôcka. V poznámke na okraji je preklad, ktor# tam dáva miesto v#razu „od-
stránené,“ v#raz „vyradené z prevádzky.“ Priatelia, vrelo vám to odporú$am, ako dobr# preklad 
tohto gréckeho slova. Toto grécke slovo je ve!mi jedine$né, a mô(e sa preklada' ako: „aby telo 
hriechu stratilo vládu,“ alebo aby bolo „vyradené z prevádzky.“ In#mi slovami, star# $lovek sa 
stane bezmocn#m. Tak(e u( nad nami dlh&ie nemô(e panova'. Jeho moc je mu odobratá, ale 
nie jeho zostávajúca prítomnos'. 

Kedy je vôbec táto zostávajúca prítomnos' toho protichodného $inite!a, naz#vaného telo 
zni$ená? Kedy je odstránená? „Razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby...“ (1 Kor 15,51) 
„Ke' toto poru$ite&né oble!ie neporu$ite&nos", a toto smrte&né oble!ie nesmrte&nos".“ (1 Kor 15,54) 
Ke) bude premenené „telo ná$ho poní%enia, aby bolo súpodobn#m telu jeho slávy.“ (Filip 3,21) 
A( vtedy, ale nie dovtedy, je tá zostávajúca prítomnos' odstránená. No tá vládnuca moc je od-
stránená pri krste a ak si chcete ponecha' v#razy ako: „zni$ené,“ „zne&kodnené,“ „odstránené,“ 
aplikujte to na zostávajúcu moc, a nie na zostávajúcu prítomnos' hriechu. Vládnuca moc je 
odstránená a zni$ená pri krste. Zostávajúca prítomnos' je odstránená a zni$ená pri oslávení...

Problém hriechu má v skuto$nosti tri dimenzie: Máme „po(adovan" trest“ za hriech, 
„vládnucu moc“ hriechu, a po tretie ide o „zostávajúcu prítomnos!“ hriechu. 

Taktie( máme tri dimenzie rie&enia hriechu: Rie&enie po(adovaného trestu sa naz#va B 
ospravedlnenie. Rie&enie vládnucej moci sa naz#va B posvätenie. Rie&enie zostávajúcej prí-
tomnosti sa naz#va B oslávenie. A Boh sa zaoberá tou vládnucou mocou po$as posväcujúceho 
(ivota, ktor# sa za$ína – len symbolicky B pri krste. V skuto$nosti sa za$ína e&te predt#m, 
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preto(e my nezomierame hriechu vo vode. My vo vode symbolizujeme len to, $o sa stalo u( 
predt#m v mysli.

3 dimenzie problému hriechu 3 dimenzie rie$enia problému hriechu

po(adovan# trest ospravedlnenie

vládnuca moc posvätenie

zostávajúca prítomnos% oslávenie

Mimochodom, slu(obní$ka Bo(ia nám hovorí, (e mnohí z t#ch $o sú pokrstení, sú pochova-
ní za(iva. (6BC 1075.7) In#mi slovami, star# $lovek jednoducho spravil hlbok# nádych, ponoril 
sa a povedal si: „Správaj sa nenápadne, ve) on/ona len cez to prejde; len to vydr(!“ A krátko 
po krste, s uistením (e je vzduch $ist#, si hriech opä' nárokuje na trón svojou vlastnou sebeckou 
cestou. *asto to tak b#va... 

Ako sme si u( povedali, slová „odstránen#,“ alebo „zni$en#“ je vhodné pou(i', ak rozumiete 
tomu, (e sa to vz'ahuje len na vládnucu moc, no nevz'ahuje sa to na zostávajúcu prítomnos'. 
Predsa sa tu v&ak vynára otázka: Na základe $oho, alebo $ím to je, (e vládnuca moc vrodeného 
zla prirodzeného srdca je zni$ená a odstránená pri krste? No, na základe toho, (e máme tú pred-
nos' poklada' ju za m=tvu. Rimanom 6,7: „Lebo ten, kto zomrel, je u% ospravedlnen# od hriechu.“ 
Zaujímavé. Ak ste zomreli, boli ste ospravedlnení, resp. oslobodení od hriechu. 

Vidíte, m=tvy $lovek nad vami nemô(e vládnu'. „M+tvi nevedia ni!oho.“ (Kaz 9,5) M=tvy 
$lovek vás nemô(e ovláda'. „Lebo ten, kto zomrel, je u% ospravedlnen# od hriechu. Ale ak sme 
zomreli s Kristom, veríme, %e budeme s Ním aj spolu %i" vediac, %e Kristus vstanúc z m+tvych u% 
viacej nezomiera. Smr" viacej nepanuje nad ním. Lebo !o zomrel, hriechu zomrel raz nav%dy...“ 
(Rim 6,7-9) Zah="a to ka(dú !udskú bytos' na tvári Zeme. „Lebo !o zomrel, hriechu zomrel raz 
nav%dy, a !o %ije, %ije Bohu.“ Ver& 11.: „Tak aj vy sú'te o sebe, %e ste m+tvi hriechu, ale %iví Bohu 
v Kristu Je%i$ovi, v na$om Pánovi.“

V&imnite si, (e máme sam#ch seba poklada' za m=tvych. Pre$o hovorí: „Sú'te o sebe, %e ste 
m+tvi?“ Preto(e je to vierou, a viera je: „Podstatou toho, na !o sa !lovek nadeje, presved!ením 
o veciach, ktoré sa nevidia.“ (<id 11,1) 

Polo(ím vám jednu otázku. Dokonca aj po krste, ke) sa pozriete do seba, vidíte starého $lo-
veka m=tveho? Neviem ako vy, ale ja ur$ite nie. Vidím starého $loveka, ktor# ma su(uje ka(d# 
de" môjho (ivota. Je mojím najvä$&ím nepriate!om, najvä$&ou boles'ou. Odtia! prichádzajú 
v&etky moje poku&enia. 

Je kres'an pokú&an#? Áno je! Odkia! prichádza poku&enie? Jakub 1,14: „Ale ka%d# je pokú$an# 
od svojej %iadosti, vyvla!ovan# a váben#.“ Sú to (iadosti tela! (Ef 2,3) Vidíte, telo neustále (iada 
proti Duchu, dokonca aj v znovuzrodenom kres'anovi. Telesná prirodzenos' stále zostáva, a len 
s t#m sa neuspokojí. Chce vládnu'. Po tom v&etkom, $o &la svojou cestou „to!ko“ rokov je tro-
chu ne&'astná z toho, (e bola odmietnutá... A chce aby ste sa jej oddali ako za „star#ch dobr#ch 
$ias.“ Len do toho ...a tak sa vás neustále sna(í dosta', aby ste nap;"ali jej tú(by, aby v dôsledku 
toho mohla vládnu'. Ke) sa teda pozrieme do seba, vidíme tohto starého $loveka, ako nás 
terorizuje a veru, nezdá sa by' ve!mi m=tvym.



209

B,-./0123 450607836,24.70928.:0

Ale $o je to teda viera? „Viera je podstatou toho, na !o sa !lovek nadeje, presved!ením o veciach, 
ktoré sa nevidia.“ (<id 11,1) „Lebo chodíme vierou a nie videním.“ (2Kor 5,7) Viera nekoná na zák-
lade toho $o vidíme, ale na základe toho, $o po$ujeme. Viera prichádza po$utím Slova Bo(ieho. 
(Rim 10,17) Ke) to, $o vidíme je v protiklade s t#m, $o po$ujeme v Slove Bo(om, ktoré je vä$&ou 
realitou a vy&&ou pravdou, vtedy musíme kona' na základe Slova Bo(ieho... 

Tak(e napriek tomu, $o vidím, mám kona' na základe toho, $o po$ujem a Biblia mi hovorí, 
(e som v skuto$nosti „m=tvy hriechu“ v Je(i&ovi Kristovi. (Rim 6,11) A tak musím kona' adek-
vátne. Musím poklada' toho starého $loveka za m=tveho a okam(ite posiela' tie (iadosti, tú(by 
a poku&enia spä' do hrobu, odkia! vy&li. Ten $lovek je m=tvy ...a ja nie som na prenájom, aby 
som sa sám dosadil na trón v mojom (ivote. Je ve!mi dôle(ité, aby ste to pochopili, ale je ove!a 
dôle(itej&ie to aj za(i'. 

Rozoberme si to... Ak po krste pokra$ujeme v plnení (iadostí tela, nechávajúc hriech vládnu', 
$o je potom na&ím problémom? Jedna z dvoch vecí: bu) neveríme, (e sme skuto$ne zomreli 
hriechu v Kristovi a s Kristom, alebo prehlasujeme, (e sme skuto$ne zomreli hriechu, no predsa 
stále nechávame hriech vládnu'. 

Musím dôjs' k záveru, (e máme ve!mi chybnú predstavu o stave m=tvych. Preto je tak ve!mi 
dôle(ité, ma' tú správnu teológiu. Kedy hovoríme o stave m=tveho? Vo va&ej praktickej kres-
'anskej skúsenosti? Aká je realita o stave m=tvych? „M=tvi nevedia ni$oho,“ (Kaz 9,5) a kde je 
centrum vá&ho poznávania, vá&ho zm#&!ania a vnímania? V mysli. 

Tak(e, ak skuto$ne veríte, (e vá& star# $lovek je m=tvy, potom u( vôbec nebudete zm#&!a' 
tak, ako ste zm#&!ali predt#m... nehovoriac o rozprávaní a konaní, preto(e m=tvy predsa nevedia 
ni$. Ich myse! u( viac nie je funk$ná, u( viac neprem#&!ajú. A ke) tie staré, sebecké my&lienky 
prídu do vá&ho vedomia, aby ste sa k nim vrátili, v $om vlastne spo$íva poku&enie, okam(ite ich 
odmietnite a po&lite spä' do hrobu, odkia! pri&li. 

Takto, moji drahí priatelia, bojujeme a ví'azíme v dobrom boji viery, (1Tim 6,12) a to sa 
v&etko odohráva medzi prav#m a !av#m uchom, v súkromí mysle... kde len vy a Boh viete, $o 
sa deje. Toto je súkromn#, duchovn# boj o dobytie mysle. Vierou bránite my&lienkam, oddáva' 
sa (iadostiam tela, uchopíte ich a zajmete v plen do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5 ) Priná&a' 
v plen ka(dú my&lienku do poslu&nosti Krista, bojovaním a ví'azením v dobrom boji viery. To je 
na&ím cie!om v tomto duchovnom boji.

Teraz si prosím v&imnite, Rimanom 6,11: „Tak aj vy sú'te o sebe, %e ste m+tvi hriechu, ale 
%iví Bohu v Kristu Je%i$ovi, v na$om Pánovi.“ 12. ver& sa v&ak opä' za$ína na to slovné spojenie: 
„Nech tedy!“ Preto sa na základe tejto ú(asnej prednosti, mô(eme poklada' za skuto$ne m=tvych 
hriechu a (iv#ch Bohu v Kristovi Je(i&ovi. Na základe Bo(ieho Slova, ktoré vám hovorí (e ste 
zomreli v Kristovi a s Kristom, na základe va&ej viery, ktorá prijala to Slovo a uverila, (e Boh má 
moc uskuto$ni' to, $o prehlasuje. Tá viera zárove" dáva Bohu povolenie, aby tak u$inil v na&om 
(ivote, a potom pokra$uje v konaní pod!a toho slova. Na základe tohto druhu viery, zabránite 
hriechu vládnu'. Musíte to ale dotiahnu' do toho &tvrtého kroku. 

Musíte nie len (1) po)úva- Bo+ie Slovo, nie len (2) veri-, (e Boh to mô(e aj uskuto$ni', 
nie len (3) Mu da- povolenie, aby tak u$inil, ale musíte pokra$ova' a( ku (4) konaniu pod*a 
toho. Musíte, v sile Krista, odmieta' tie telesné (iadosti, ktoré neustále mrmlú z hrobu. Posie-
lajte ich spä'. Posielajte ich okam(ite a dôsledne spä', bojovaním dobrého boja viery. Od krí(a 
po korunu potrvá tento boj. (RH, 29. november, 1887, kap.12) Preto(e, pokia! nezískame tú 
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 korunu, nemáme sväté telo. Je nesväté a má nesväté tú(by. Preto ich musíme neustále odmie-
ta'... Bojova' dobr# boj viery.

Dovo!te mi opísa' vám to takto. Kres'an (ije na prekrytí vekov. <ije v tejto prítomnej dobe 
a (ije v dobe, ktorá prichádza. <ije v tejto prítomnej dobe, v ktorej sa narodil z tela. „...!o sa 
narodilo z tela, je telo,“ (Ján 3,6) a telom zostane a( do oslávenia. Tak(e táto doba pretrváva 
od narodenia a( do oslávenia. 

Ke) sa narodíme znova, narodíme sa z Ducha, sme novou bytos'ou, „nov#m stvorením,“ 
(2Kor 5,17) a za$íname (ivot v Kristovi, ktor# je ve$n#. A tak v ur$itom slova zmysle, (ijeme 
v dobe, ktorá pomaly prichádza. <ijeme v dobe, ktorá prichádza, a  tá doba bude trva' nav(dy. 
Za$ína sa v&ak v okamihu pravého obrátenia. 

Vidíte, $o sa nám tu vyrysovalo? Od obrátenia po oslávenie, od krí(a po korunu, (ijeme 
na prekrytí t#chto dvoch dôb. Máme na&u telesnú prirodzenos' a máme na&u duchovnú priro-
dzenos', a po$as t#chto rokov pre(ívame odporujúce si tú(by oboch t#chto prirodzeností. Lebo 
telo (iada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému po celú dobu protiví. (Gal 
5,17) „Od krí%a po korunu“ v nás prebieha tento neustály spor. Preto je duchovn# boj tak# dlh#, 
ako je dlhá kres'anská skúsenos' na planéte Zem. A jedine bojovaním dobrého boja viery zabrá-
nime hriechu vládnu'. T#m, (e budeme poklada' seba za (iv#ch v Je(i&ovi Kristovi a m=tvych 
hriechu. (Rim 6,11) Pokladáme sam#ch seba za duchovn#ch, hoci sme stále telesní. A pokladajúc 
sam#ch seba za duchovn#ch, chodíme pod!a Ducha a nie pod!a tela. Ale ak budeme chodi' 
pod!a Ducha, musíme aj rozm#&!a' pod!a Ducha. A tak ako sa u$íme ovláda' na&e my&lienky, 
v moci Ducha Svätého, a odmietame sa oddáva' telesn#m (iadostiam, dokonca aj v rí&i na&ich 
my&lienok, to nám umo("uje, chodi' pod!a Ducha. A práve tu sa u$íme chodi' cestou, ktorou 
budeme chodi' nav(dy, vo veku, ktor# príde. 

No máme tento spor, pokra$ujúci a( do oslávenia. In&pirácia hovorí v Signs of the Times, 
1.októbra 1895: „No hoci sme telesní...“ To je realita, ku ktorej je ka(d# z nás prilepen#, nako!ko 
stále (ijeme v tejto prítomnej dobe. Táto sú$asná doba sa e&te neskon$ila a nebude ukon$ená 
a( pokia! „toto poru$ite&né oble!ie neporu$ite&nos", a toto smrte&né oble!ie nesmrte&nos".“ (1 Kor 
15,54) Tak(e, do toho okamihu sme telesní. „No hoci sme telesní, my sa pokladáme za skuto!ne 
m+tvych hriechu, ale %iv#ch Bohu, prostredníctvom Je%i$a Krista ná$ho Pána.“ To je to, $o robíme 
vierou. A priatelia, t#m, (e sa to u$íme okamih za okamihom, na dennom poriadku, t#m v pod-
state bojujeme dobr# boj viery. (1 Tim 6,12) 

2. Korin'anom 5,7: „Lebo chodíme vierou a nie videním.“ Nemô(eme (i' v tomto (ivote na zákla-
de toho, $o nám hovoria na&e zmysly. V tomto (ivote musíme (i' na základe toho, $o nám hovorí 
Bo(ie Slovo. Na&e zmysly nám povedia, (e sme telesní, ale Bo(ie Slovo nám hovorí, (e sme sa naro-
dili z Ducha, a (e sme skuto$ne m=tvy hriechu, no (iví Bohu v Kristovi Je(i&ovi. Tak(e po)me vierou 
veri' Bo(iemu Slovu, veri', (e On má moc to aj uskuto$ni', dajme Mu povolenie aby tak uskuto$nil 
a potom pod!a toho konajme. Zabránime tak hriechu vládnu'. Zabránime nap;"aniu jeho (iadostí 
v mysli a zdr(íme sa t#chto utekajúcich my&lienok. Schmatnite ich za vlasy. Nedovo!te im oddáva' 
sa (iadostiam tela, dokonca ani v rí&i va&ich fantázií, a prive)te ich do podriadenosti Je(i&ovi t#m, 
(e sa budete skuto$ne poklada' za m=tvych hriechu, ale (iv#ch Bohu, v @om. 

Je dôle(ité pochopi' ako to funguje. V)aka tomuto mô(eme ukri(ova' telo s jeho (iados-
'ami a tú(bami. Galan'anom 5,24: „A tí, ktorí sú Kristovi, ukri%ovali svoje telo s jeho vá$*ami 
a %iados"ami.“ 



211

B,-./0123 450607836,24.70928.:0

Otázka: Urobili to len raz? Ukri(ovali ste svoje telo s jeho tú(bami a (iados'ami len raz, 
priatelia? Tisíckrát nie. Musíme to robi' denne. Pavol v 1.Korin'anom 15,31 hovorí: „Ka%d# de* 
zomieram.“

Teraz by ste si mohli polo(i' otázku: „Dobre, po$kaj chví!u, ako to, (e máme zomiera' den-
ne?“ Nu(, priatelia, nie je to: „Raz m=tvy, nav(dy m=tvy,“ preto(e nie sme skuto$ne m=tvy! My 
sa len pokladáme za m=tvych... a musíme obnovova' na&e pokladanie sa – vierou – za m=tvych, 
ka(d# de"! Takto rastie viera. 

Nie je to empirická realita, je to duchovná realita. Ten koho vidíme je star# $lovek, ktor# je 
(iv# a zdrav# a su(uje nás. No my ho musíme ka(d# jeden de", znova poklada' za m=tveho, 
ka(dodenn#m prijatím Kristovej smrti hriechu, za na&u vlastnú. Toto je to, $o znamená by' 
ukri(ovan# s Kristom. (Gal 2,20) Pokladáme sam#ch seba, ako za t#ch, ktorí umreli s Kristom 
na Jeho krí(i. 

Youth‘s Instructor, 22. december 1886.Tu nám sestra Whiteová vysvet!uje, ako máme ukri-
(ova' telo s jeho tú(bami a (iados'ami, a $o to zah="a: ,,Kres"ansk# boj nie je hra; neanga%ujeme 
sa v predstieran#ch bojoch, nebojujeme ako !o by sme bili do povetria... (1 Kor 9,26) Je tu neustále 
udr%iavan# boj proti zlu a sklonom na$ich vlastn#ch prirodzen#ch s+dc. Nesmieme si vybera" nám 
najsympatickej$iu prácu. Preto%e sme Kristov#mi vojakmi, pod Jeho disciplínou, nemáme $tudo-
va" ná$ vlastn# pô%itok. V bojoch Pána musíme bojova" stato!ne. Máme premôc" nepriate&ov, ktorí 
by inak získali kontrolu nad v$etk#mi na$imi silami. Svojvô&a v nás musí zomrie" a jedine Kristova 
vô&a má by" poslúchaná. Vojak Kristovej armády sa musí nau!i" pretrpie" "a%kosti, zaprie" samého 
seba, vzia" svoj krí% a nasledova" svojho Kapitána tam, kam ho povedie. Je potrebné vykona" mno-
ho vecí, ktoré sú &udskej prirodzenosti "a%ké, a bolestivé telu a krvi. Táto práca seba-podrobovania 
si vy%aduje odhodlané, nepretr%ité úsilie. Bojovaním dobrého boja viery a získavaním vzácnych 
ví"azstiev, sa zameriavame na udr%anie si ve!ného %ivota. Tento boj si vy%aduje najhú%evnatej$ie 
úsilie, uplatnenie v$etk#ch na$ich síl. Máme ukri%ova" telo s jeho náklonnos"ami a zvodmi.“ Je to 
pozoruhodné zhrnutie tohto dobrého boja viery. Vy(aduje si to ale horlivé, nepretr(ité, odhod-
lané úsilie. Toto je vá(na zále(itos' a jedine t#m, (e sa budeme u$i' pod!a toho aj kona', nám 
bude umo(nené poslúcha' Kristov príkaz. A On nám dáva jasn# príkaz v Matú&ovi 16,24: „Vtedy 
povedal Je%i$ svojim u!eníkom: ,Ak chce niekto prís" za mnou, nech zaprie sám seba, a vezme svoj 
krí%, a ide za mnou!“ 

Ak sa vôbec máme dosta' do Krá!ovstva, musíme nasledova' Krista. On tam je a ak sa tam 
máme dosta', musíme Ho nasledova'. No uvedomte si, (e sme od prirodzenosti vedení opa$-
n#m smerom. Na&e ja je skalopevne rozhodnuté zni$i' sa skrze pô(itkárstvo. Preto ak máme 
nasledova' Krista a ma' ve$n# (ivot, musíme zaprie' na&e ja. A presne to nám hovorí, aby sme 
robili: „Ak chce niekto prís" za mnou, nech zaprie sám seba.“ 

Dobre Pane, ale ako? Ako máme zaprie' na&e ja? „...a vezme svoj krí%.“ Vidíte v tom tú prav-
du? Jedine pokladaním sa za ukri(ovan#ch s Kristom mô(eme zaprie' na&e ja. To znamená 
vzia' svoj krí(.

Pamätám sa, (e pred nieko!k#mi rokmi, som bol s jedn#m mlad#m evanjeliza$n#m tí-
mom. I&li sme sa poprechádza' po plá(i a sved$ili sme. V&imol som si, (e tam bol mlad# 
mu(, ktor# schádzal dole na plá(, s obrovsk#m dreven#m krí(om na svojom ramene. V sku-
to$nosti, bol to celkom dômyseln# mlad# mu(, a tak aby si trochu u!ah$il prenos nákladu, 
na spodok krí(a si priskrutkoval skateboard a chodil s t#m po plá(i. Samozrejme, získal si 
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moju zvedavos', a som si ist#, (e to urobil zámerne. Pri&iel som k nemu a sp#tal som sa ho: 
„Na$o to robí&?“ ...a on odpovedal, citujúc písmo: „Je(i& hovorí, aby sme zapreli samy seba, 
vzali svoj krí( a nasledovali ho.“ 

Nemal som u( $as )alej skúma', $i vôbec prem#&!al, alebo neprem#&!al o tom, $i skuto$ne 
robí to, $o mu Je(i& prikázal robi'. Dúfam (e to bol len trik, ako dosta' !udí do rozhovoru. No 
priatelia, nesenie svojho krí(a a nasledovanie Je(i&a je „duchovn# krí(,“ a to si vy(aduje, aby sme 
sa pokladali za ukri(ovan#ch s Kristom. Takto máme vzia' svoj krí(, a zaprie' na&e ja. A jedine 
takto musíme zaprie' na&e ja, ak máme nasledova' Krista. <iadne mo(nosti, (iadne alternatívy, 
je to direktívne a absolútne nevyhnutné. 

Testimonies, zv. 2, str. 651: „Sebazaprenie a krí% le%í priamo na ceste ka%dého Kristovho na-
sledovníka. Krí% je to, !o kri%uje prirodzené zá&uby a vô&u.“ V&imnite si, $o je to ten krí(. In#mi 
slovami, krí( kri(uje prirodzené zá!uby, teda chute a vá&ne starého $loveka, telesnej prirodze-
nosti. A ten star# $lovek má predsa svoju vlastnú vô!u. Tak(e, ke) sa (enieme za cie!om, (Filip 
3,14) v snahe vojs' tesnou bránou, (Luk 13,24) a zosta' na priamej a úzkej ceste, vynorí sa nám 
ve!a tak#ch situácií, kde to, $o si od nás Boh p#ta, $o si od nás vy(aduje, $o nám prikazuje, je 
v rozpore s t#m, po $om prirodzene tú(ime. V skuto$nosti, v(dy to tak bude... 

*o je telo? Neustála (iadostivos' proti Duchu. A Duch neustále (iada proti telu, a to je v(dy 
v rozpore jedno s druh#m. (Gal 5,17) Tak(e, ke) toto nastane, dostali sme krí(.

Teraz, $o mô(eme urobi' v tomto bode? Sú len dve vo!by. Bu) sa oddáme ná&mu ja, poprie-
me Krista a znova Ho ukri(ujeme, (<id 6,6) alebo zaprieme sam#ch seba ukri(ovaním starého 
$loveka, prostredníctvom vierou prijatej Kristovej smrti, za na&u vlastnú. Takto si berieme svoj 
krí( a (enieme sa za cie!om. Priatelia, prosím, zvo!te si ukri(ovanie vá&ho ja.

Mo(no si polo(íte otázku: A prídeme my vôbec do bodu, kde budeme tak posvätení, (e u( 
viac nebudeme ma' telesnú prirodzenos', toho starého $loveka, ktor# musí by' ukri(ovan#? 
Prídeme? Nie, neprídeme. 

Apo&tol Pavol, zrel# kres'an, Bo(í mu(, sám priznal v 1. Korin'anom 15,31: „Ka%d# de* zomie-
ram, na va$u chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Je%i$ovi, v na$om Pánovi!“ Apo&tol Pavol musel 
denne zomrie' svojim prirodzen#m zá!ubám a vôli, svojmu starému $loveku, svojej telesnej 
prirodzenosti B denne to musel urobi'. 

In&pirácia nám k tomu dáva pekn# náh!ad v Ministry of Healing, str. 452: „,ivot apo$tola 
Pavla bol neustálym bojom so svojím ja.“ <ivot apo&tola Pavla! Nehovoríme o Saulovi z Tarzu, 
hovoríme o znovuzrodenom, obrátenom, zrelom, Bo(om mu(ovi, apo&tolovi Pavlovi. „,ivot 
apo$tola Pavla bol neustálym bojom so svojím ja. Povedal: ,Ka%d# de* zomieram.‘ 1. Korin"anom 
15,31 Jeho prirodzená vô&a a tú%by boli ka%d# de* v rozpore s jeho slu%bou a vô&ou Bo%ou.“ Zna-
menalo to, (e nebol obráten#? Nie priatelia, tisíc krát nie. V&imnite si nasledovnú vetu. Toto je 
to, $o ho obrátilo: „Miesto nasledovania svojich zá&ub, !inil Bo%iu vô&u a to ukri%ovaním svojej 
prirodzenosti.“ In#mi slovami, hoci mal stále telesnú prirodzenos', nedovolil, aby tá telesná pri-
rodzenos' mala jeho. Zostala, to áno, ale odmietol ju necha' vládnu' t#m, (e sa rozhodol bojova' 
dobr# boj viery. Rozhodol sa poklada' ju za m=tvu a seba za (ivého Bohu, v Je(i&ovi Kristovi, 
a s takouto vierou bojoval a úspe&ne ví'azil v tom dobrom boji viery. Bol si vá(ne vedom#, (e 
to musel urobi', a musel by' neustále na strá(i, aby nestratil svoje vlastné, osobné spasenie. 
Dokonca aj pre apo&tola Pavla bola reálna tá mo(nos', (eby pri&iel o ve$n# (ivot. Sám o tom 
hovorí v 1. Korin'anom 9,27: „Ale do tvári bijem svoje telo a podma*ujem ho, aby som sná' in#m 
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ká%uc nebol sám tak#, ktor# sa nedokázal.“ Apo&tol Pavol! Ve!kos' tohto zrelého Kres'ana, bola 
neustále zaujatá mo(nos'ou, (e by ten star# $lovek, ktor# bol stále v "om, mohol nakoniec opä' 
získa' vládu, a keby sa to stalo, stratil by svoje spasenie. Ke) sa t#m Pavol zaoberal, nemyslíte 
si, (e by sme sa mali aj my? 

This Day with God, str. 277: „Pavol bol v takom neustálom strachu, aby ho jeho zlé sklony 
nepremohli, %e neustále bojoval s tvrd#m odporom, s nedisciplinovan#mi chu"ami a vá$*ami. 
Ke' sa tento ve&k# apo$tol strachoval, kvôli zrete&u svojich slabostí, kto má potom právo, cíti" sa 
sebavedomo a chválenkársky? Vo chvíli, ke' sa za!íname cíti" sebesta!ne a sebaisto, nachádzame 
sa v nebezpe!enstve hanebného zlyhania.“ My sa tie( mô(eme !ahko sta' diskvalifikovan#mi, ak 
zlyháme v neustálom boji a ví'azstve dobrého boja viery. Znovu vás vyz#vam so slovami Pavla, 
2. Korin'anom 13,5: „Sami seba skúmajte, !i ste vo viere,“ $i bojujete dobr# boj viery. „Seba skú$aj-
te. Alebo !i sami seba neznáte, %e Je%i$ Kristus je vo vás? 1 iba ak by ste sa boli nedokázali.

Drahí priatelia laodicej$ania, dôvodom, pre$o vás musím opä' vyzva' vzh!adom k tomu-
to je, (e sme v hroznom sebaklame. Podarilo sa nám presta' v oddávaní sa telesn#m (iados-
tiam, na úrovni správania. So sebeckou motiváciou sa nám podarilo udr(a' si formu zbo(nosti, 
(2Tim 3,5) a udr(a' si na&e správanie v zhode s literou zákona. (Rim 7,6) Zmiatli sme sami seba 
v myslení, (e sme nie$ím, $ím nie sme. 

Preto sa máme skúma', testova', a p#ta' sa sam#ch seba: Bojujem a ví'azím v duchovnom 
boji o ovládnutie mysle, o ví'azstvo nad poku&ením – v mysli? Je to s mojou du&ou v poriadku? 
Bojujem a ví'azím v boji, ktor# musí vybojova' ka(d# Kres'an B v boji mysle? Priná&am v plen 
ka(dú myse! do poslu&nosti Krista? (2 Kor 10,5) 

Skúmajte prosím vás, $i ste vo viere. Skúmajte, aby ste neboli diskvalifikovaní. (2 Kor 13,5) 
Nevyhnutnos' denného zomierania svojmu ja, je presne t#m dôvodom, pre$o tak ve!mi málo 
!udí je na tej rovnej, úzkej ceste, ktorá vedie do krá!ovstva, a vä$&ina z nás je mimo tej cesty, 
v priekopách. Matú& 7,14: „Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do %ivota, a málo je 
t#ch, ktorí ju nachádzajú.“ Pre$o tak málo? Preto(e jedin# spôsob ako mô(ete zosta' na úzkej 
a priamej ceste, je zapretím svojho ja, vzatím svojho krí(a a nasledovaním Je(i&a. Nie je (iad-
ny in# spôsob, a my sme tak náchylní k oddávaniu sa svojmu ja... Bu) sa oddávame ná&mu 
sklonu seba-osláveniu, ktor# nás dostane mimo, do priekopy legalizmu, alebo sa oddávame 
ná&mu sklonu seba-uspokojeniu, ktoré nás tie( dostane mimo, do priekopy lacnej milosti. 
Bo(e, pomô( nám nau$i' sa zaprie' na&e ja, vzatím ná&ho krí(a, a pomô( nám zosta' na pria-
mej a úzkej ceste... 

Testimonies, zv. 2, str. 687: „Nastane konflikt medzi ich vlastn#m ja a Bo%ou milos"ou. Vlastné 
ja sa bude sna%i" prevláda" a bude odporova" práci, ktorá privádza %ivot a my$lienky, vô&u a zá-
&uby...“ *o tu máme? <ivot a my&lienky, vô!u a zá!uby. Hovoríme o charaktere. „...do podrobenia 
sa vôli Kristovej. Sebazaprenie a krí% doprevádza v$etk#ch na ceste k %ivotu ve!nému, a kvôli tomu 
je, málo t#ch, ktorí ju nachádzajú.‘“ (Mat 7,14) 

Vidíte, moji drahí priatelia, práve preto bez nosenia krí(a, nebude nosená (iadna koruna, 
(3T str. 67, $.1) a len ve!mi málo !udí nakoniec tú korunu ponesie. Nie sú ochotní nies' krí(. No 
inej cesty niet. Bez nosenia krí(a, nebude nosená (iadna koruna.

No chcem vás povzbudi', bratia a sestry. Pochopte, (e tou najlep&ou cestou ako vás pripravi' 
na slávu nosenia koruny, je trápenie, ktoré priná&a nosenie krí(a. Ak ste niekedy zvádzaní k po-
hor&eniu sa nad t#m, (e nosenie krí(a je nevyhnutné, ak chceme pre(i' spasenie, prosím, dobre 
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zvá(te, $o urobil Kristus, aby nám spasenie poskytol. Niesol krí( On? Ó, ubezpe$ujem vás, (e 
utrpenie, ktor#m si pre&iel On nesením krí(a, nekone$ne prevy&uje akéko!vek utrpenie, ktoré 
kedy pre(ijeme my, nesením krí(a... 

Testimonies, zv.3, str. 481: „Kristus obetoval pre !loveka v$etko, aby mu umo%nil získa" nebesia. 
Teraz je to na padlom !loveku, aby preukázal, !o je ochotn# obetova" zo svojej strany kvôli Kristovi, 
aby mohol získa" nesmrte&nú slávu. Tí, ktorí si uvedomujú aspo* !o to z ve&koleposti spasenia 
a jeho cenu, nikdy nebudú repta" %e ich sejba musí by" v slzách, a %e vnútorné boje a sebazapre-
nie sú kres"anov#m podielom v tomto %ivote. Podmienky spásy pre !loveka ustanovuje Boh. Seba-
-pokorenie a nesenie krí%a sú zaopatrenia, ktor#mi kajúcny hrie$nik mô%e nájs" pokoj a útechu. 
Predstava, %e Je%i$ sa podrobil poní%eniu a obeti, aké !lovek nikdy nebude povolan# zná$a", by mala 
uml!a" ka%d# reptajúci hlas.“ 

Nerozhor$ujte sa teda nad faktom, (e musíte trpie' nosením krí(a, aby ste mali ve$n# (ivot. 
Je(i& Kristus trpel nekone$ne, aby vám umo(nil ma' ve$n# (ivot. A chcem vás povzbudi', aby ste 
neboli len ochotn# nies' krí(, ale aby ste sa nau$ili radova' z tej prednosti, (e tak robíte. Viem, 
(e je to vyz#vajúce, no dá sa to. Skuto$ne mô(eme prís' do bodu, kde si uvedomíme, (e nosenie 
krí(a je pravdepodobne t#m najvä$&ím po(ehnaním, ktoré nám Boh mohol da'. Pre$o? Preto(e 
je to jedine utrpenie z nosenia krí(a, ktor#m si rozvíjame charakter, a v)aka ktorému mô(eme 
by' poverení ve$n#m (ivotom. 

V(dy som si myslel, (e by bolo od Boha ove!a lep&ie, keby v bode obrátenia, zni$il moju 
telesnú prirodzenos', a (eby pri krste bol ten star# $lovek úplne zni$en#, odstránen#. Ale ke) 
som lep&ie za$al rozumie' t#mto veciam, uvedomil som si, (e na strane Boha je nekone$ná 
múdros', ktorá rozhodla, (e to takto robi' nebude. On sa rad&ej rozhodol, necha' toho sta-
rého $loveka preb#va' v ka(dom kres'anovi, no zárove" tak vy(aduje od ka(dého kres'ana, 
aby zaprel svoje ja. 

Pre$o je to skuto$ne rozumná vec, ktorú Boh u$inil? A pre$o je pre nás po(ehnaním? Pre-
to(e kedyko!vek sa pre lásku Kristovu rozhodneme zaprie' na&e ja, rozvíjame v sebe milujúci 
charakter, ak# má Kristus. Podstatou Kristovho charakteru je sebaobetujúca, sebazapierajúca 
láska. A tak kedyko!vek si volíme, pre lásku Kristovu, zaprie' na&e ja, nesmierne nám to pomáha 
v rozvíjaní charakteru, ak# má Kristus. Potom trvám na tom, (e nie je lep&í spôsob, ktor# by Boh 
mohol naplánova', aby nás pripravil na slávu nosenia koruny, ne( po(adova' denné zná&anie 
útrap krí(a. *o je to sláva? Je to charakter, a bez utrpenia nie je (iadna sláva.

V celom Písme je priame spojenie a vz'ah medzi utrpením a slávou. Pozrime sa napríklad 
na Rimanom 8,16: „Sám ten Duch spolu sved!í s na$ím duchom, %e sme de"mi Bo%ími. A jestli 
de"mi, tedy aj dedi!mi, dedi!mi Bo%ími a spoludedi!mi Kristov#mi; ak%e spolu trpíme, aby sme 
aj spolu boli oslávení.“ Ak chcete by' oslávení s Kristom, musíte by' ochotní trpie' s Kristom! 
18. ver&: „Lebo tak súdim, %e utrpenia teraj$ieho !asu nie sú hodny, aby boli prirovnané k budúcej 
sláve, ktorá má by" zjavená na nás.“ Prosím, nestrácajte perspektívu priatelia. Utrpenie z nosenia 
krí(a nie je hodné toho, aby bolo porovnávané so slávou nosenia koruny. 

V skuto$nosti, Pavol v 2. Korin'anom 4,17 hovorí: „Lebo teraj$ie kratu!ké &ahké ná$ho sú%enia, 
nám pôsobí prenesmierne ve&kú ve!nú tia% slávy.“ Dokonca aj keby sme mali trpie' ka(d# de" 
ná&ho be(ného (ivota, nebolo by to hodné porovnáva' so slávou ve$nosti. Tak(e vás prosím, 
nebu)te len ochotní nies' ten krí(, ale sa te&te z tej prednosti a po(ehnania (e ho mô(ete nies'. 
Spôsobí vám to prenesmierne „ve&kú ve!nú tia% slávy.“ 
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*ím vä$&ie je utrpenie, t#m je vä$&ia sláva. Chcem sa s vami podeli' o jeden v#rok. Reflecting 
Christ, str. 350: „Budeme sa te$i" v utrpení a pamäta" na pripravenú odmenu, lebo ,&ahké ná$ho 
sú%enia nám pôsobí prenesmierne ve&kú ve!nú tia% slávy.‘“ (2 Kor 4,17)V skuto$nosti sa tieto 
utrpenia ani nedajú porovna' s budúcou slávou. (Rim 8,18) „Nebude v nás reptavej my$lienky, 
preto%e budeme prechádza" skú$kami... Ka%dá skú$ka, ktorú tu dobre zvládneme, nás obohatí v slá-
ve.“ Nie je to pozoruhodn# v#rok? Ke) som to $ítal prv#krát, bol som ohromen#. Toto je osobné 
svedectvo Ellen Whiteovej: „Tú%im po utrpení.“

Ako mô(e niekto poveda' nie$o také? Nu(, musí najprv pochopi', $o mu utrpenie priná&a. 
Sestra Whiteová )alej hovorí: „Tú%im po utrpení. Aj keby som mohla, bez utrpenia by som ne$la 
do neba, aby som videla Je%i$a, ktor# tak ve&mi trpel za nás, a získal nám to bohatstvo a dedi!stvo... 
Nie, nie. Nechajte ma zdokonali" sa cez utrpenia. Tú%im by" s Kristom ú!astníkom na Jeho utrpe-
niach, lebo ke' som, tak viem, %e budem aj ú!astníkom Jeho slávy.“ Vidíte, priatelia, (iadne utrpe-
nie, (iadna sláva. *ím vä$&ie utrpenie, t#m vä$&ia sláva. Niet divu, (e hovorí: „Tú%im po utrpení.“ 
Nehovoriac o skuto$nosti, (e $ím viac trpíme pre lásku Kristovu, t#m viac sa s Ním mô(eme 
stoto(ni' a oceni' Jeho lásku k nám...
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25.KAPITOLA

VYVO#TE SI DNES
(Joz 24,15)

Teraz si aplikujeme to, $o sme sa nau$ili o viere a jej &tyroch krokoch... Tretí a &tvrt# krok zah=-
"ajú vô!u. Tretí krok podria)uje vô!u Bohu, dávajúc Mu povolenie, aby vykonal v na&om (ivote 
to, $o chce vykona'. V &tvrtom kroku robí vô!a viac, ne( sa len pasívne podria)uje. Vô!a aktívne 
spolupracuje, dôverujúc Bohu, (e nám dá silu na splnenie Jeho vôle. Pou(ili sme Abraháma, aby 
sme si to ilustrovali. 

Tak(e, majúc toto na pamäti, zamerajme sa teraz na úlohu vôle v prekonávaní protichodné-
ho $inite!a, naz#vaného telo. 

Túto tému máme z knihy Jozue, z 24. kapitoly. Je to posledná Jozuova káze" jeho milovan#m, 
ale tvrdo&ijn#m a rebelujúcim de'om. Samozrejme, vodcovstvo mu bolo odovzdané Moj(i&om, 
a u( to je v#znamné. Moj(i& je spájan# najmä so zákonom, v&ak? Tento zákon nás síce nemohol 
dosta' do zas!úbenej zeme, no zákon je na&ím pestúnom, ktor# nás vedie k Je(i&ovi. (Gal 3,24) 

Meno Je(i&, je grécka verzia mena Jozue. Majú rovnaké meno. Vidíte ten hlbok#, názorn# 
príklad? Moj(i& privádza deti Izraela k Jozuovi, predobrazu Je(i&a a on ich vedie do zas!úbenej 
zeme. A pokia! bojujú pod jeho vedením, tak ví'azia... 

Mimochodom, bol jedn#m z t#ch dvoch, ktorí jediní pre&li celú cestu z Egypta do zas!úbenej 
zeme. Druh#m bol Kálef. V&etci ostatní zomreli na pú&ti. Napokon aj jeho dostihne vek. Je u( síce 
star#, ale stále má srdce naplnené láskou k svojim de'om, a preto ich zhroma()uje k poslednej 
povzbudzujúcej re$i. Sú to naozaj silné slová. Predstavte si ho, ako stojí na v#be(ku skaly, pred 
tisícami, mo(no sto tisícami Izraelitov a ká(e im od srdca B bez mikrofónu. To bol mu(... 

14. ver&: „Preto teraz sa bojte Hospodina a slú%te mu v úprimnosti a v pravde odstrá*te bohov, 
ktor#m slú%ili va$i otcovia tam za riekou a v Egypte, a slú%te Hospodinovi.“ Volá z hlbín svojej bytos-
ti, so srdcom skuto$nej lásky a starostlivosti. „Slú%te Hospodinovi,“ a jeho hlas sa vracia v ozvene, 
od vzdialen#ch skál planiny: „Slú%te Hospodinovi, slú%te Hospodinovi, slú%te Hospodinovi.“ 

Zrazu sa v&ak zastaví, preto(e si uvedomí, (e ak majú slú(i' Hospodinovi, musia sa najprv 
preto rozhodnú'. Nad#chne sa a dodáva tieto ve!mi známe slová. Ver& 15: „No, ak je to zlé vo va-
$ich o!iach slú%i" Hospodinovi, vyvo&te si dnes, komu budete slú%i".“ A aby ich povzbudil urobi' to 
správne rozhodnutie, oznamuje im svoje vlastné: „Ale ja a môj dom budeme slú%i" Hospodinovi.“ 

Pre$o bude Jozua slú(i' Hospodinovi? Lebo sa tak rozhodol, vyvolil si slú(i' Hospodinovi, 
a rovnako aj my: $oko!vek sa rozhodneme urobi', to potom aj urobíme. Slovo vyvoli' je odvo-
dené od slova voli' alebo vo!ba. Úzko to súvisí s vô!ou. 
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*o je to vô!a? Education, str. 289: „Vô&a je v prirodzenosti !loveka vládnucou silou, mocou roz-
hodova" sa, alebo voli" si. Ka%dá &udská bytos" vlastniaca rozum má schopnos" správneho v#beru. 
V ka%dej %ivotnej skúsenosti nám znie Bo%ie slovo: ,Vyvo&te si dnes, komu budete slú%i".‘“ (Joz 24,15) 
Vô!a je vládnucou silou v prirodzenosti $loveka. Je to sila rozhodnutia, sila vo!by. V&etko $o po-
vieme, v&etko $o urobíme je ur$ované vô!ou. „V ka%dej %ivotnej skúsenosti nám znie Bo%ie slovo: 
,Vyvo&te si dnes, komu budete slú%i".‘“ (Joz 24,15) Zah="a to v&etko. 

Je naozaj pravdou, (e v ka(dej (ivotnej skúsenosti nám Bo(ie Slovo hovorí: „Vyvo&te si dnes, komu 
budete slú%i"?“ Áno. Ke) sa kres'an znovu narodí, dostane duchovnú prirodzenos'. E&te stále v&ak 
má telesnú prirodzenos'. U( síce nevládne, ale stále zostáva. Jeho skúsenos'ou teda je – Gala'a-
nom 5,17: „Lebo telo %iada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví.“ 

Ako sme u( spomenuli, v gré$tine je sloveso „(iada“ v prítomnom $innom $ase. Pavol tu teda 
doslovne hovorí, (e telo neustále (iada proti Duchu a Duch neustále (iada proti telu, a tieto dve 
sady protichodn#ch tú(ob sa jedna druhej protivia. 

Pozrite, telo chce v akejko!vek situácii, aby ste konali na princípe sebectva. Zatia! $o du-
chovná prirodzenos', to nové srdce chce, aby ste reagovali na princípe lásky – seba-obetujúcej, 
seba-zapierajúcej lásky. Tieto dve tú(by sa jedna druhej protivia, sú protichodné. Práve preto 
Je(i& hovorí: „Nikto nemô%e slú%i" dvom pánom.“ (Mat 6,24) Nehovorí (e: „Nikto nechce slú%i"...“ 
On hovorí: „Nikto nemô%e slú%i"...“ Je to proste nemo(né. 

Neexistuje ni$ také, $o by ste mohli urobi', aby ste zárove" uspokojili telo aj Ducha. Musíte 
si vyvoli- dnes, v tomto momente, v ka+dej +ivotnej skúsenosti, komu budete slú+i-. 
Budete plni' (iadosti tela? Alebo budete plni' (iadosti Ducha? Musíte si vyvoli'! U( za$ínate 
vidie', k!ú$ovú rolu tej vládnucej sily v !udskej prirodzenosti, ktorú naz#vame vô!a? V&etko je 
tu v stávke. V&etko tu závisí od správnej $innosti vôle. 

No je tu jeden ve!mi vá(ny problém, ktor# si musíme uvedomi', a to síce skuto$nos', (e 
od prirodzenosti, v dôsledku pádu, je !udská vô!a absolútne neschopná vybra' si správne. V sku-
to$nosti je !udská vô!a od prirodzenosti, v dôsledku pádu v zajatí hriechu, Satana a ná&ho ja. 
(AA 560.3) V&etko, $oho je vô!a schopná, je povo!ova' (iadostiam tela, prinajmen&om, v súkro-
mí mysle. No ak je sebecká motivácia dostato$ná, mohli by sme by' schopní za'a' zuby, a tak 
na úrovni správania zabráni', oddávaniu sa (iadostiam tela. Mohlo by to, koniec koncov, po-
&kodi' na&u reputáciu, alebo by sme sa mohli dosta' do 'a(kostí. Od prirodzenosti !udská vô!a, 
s dostato$nou sebeckou motiváciou, mô(e dr(a' pokrievku na va&om správaní. Audská vô!a 
teda nie je od prirodzenosti schopná, odmieta' oddávanie sa (iadostiam tela v oblasti mysle. 
Pre$o je to tak? Preto(e bola predaná. Kto ju predal? Adam.

Testimonies, zv. 5, str. 515: „Musí$ v$ak pamäta", %e tvoja vô&a je prame*om v$etk#ch tvojich 
!inov. Vô&a, ktorá tvorí tak# dôle%it# faktor v charaktere !loveka, sa pádom dostala pod kontrolu 
satana a on sa od tej doby v%dy usiloval dovies" !loveka k voleniu a konaniu jeho vlastnej vôle, 
av$ak k úplnému zni!eniu a úbohosti !loveka.“ 

Milí priatelia, pred 6000 rokmi v záhrade Eden, Adam, otec a predstavite! !udstva, predal 
!udskú vô!u do otroctva hriechu, ná&ho ja a satana. To je tá zlá správa. 

Ste pripravení na dobrú správu? *o prv# Adam predal, to druh# Adam kúpil spä', a to za ne-
kone$nú cenu. V skuto$nosti svojou vlastnou krvou vykúpil !udskú vô!u. 

Nasledovn# odsek na tej istej strane v Testimonies, zv. 5, str. 515 hovorí: „Av$ak nekone!ná 
Bo%ia obe" v dare Je%i$a, Jeho milovaného Syna, ktor# sa stal obe"ou za hriech, Mu umo%*ujú 
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 poveda" bez jediného poru$enia princípu Jeho vlády: ,Odovzdajte sa mi, dajte mi svoju vô&u, vezmi-
te ju spod vlády satana, a ja sa jej zmocním. POTOM mô%em pôsobi" vo vás i chcenie i !inenie pre 
Moju zá&ubu.‘ Ke' vám On dáva Kristovu myse&, tvoja vô&a sa stáva Jeho vô&ou, a vá$ charakter je 
zmenen# pod&a podoby Kristovho charakteru.“

Vidíte akú rolu má vô!a pri budovaní Kristovho charakteru? Ná& charakter je zmenen# 
na Kristov charakter jedine vtedy, ke) sa na&a vô!a stane Jeho vô!ou. A kedy sa na&a vô!a stane 
Jeho vô!ou? Len vtedy, ke) si uvedomíme, (e na&a vô!a je od prirodzenosti v otroctve hriechu, 
ná&ho ja a satana, ale z milosti bola vykúpená krvou Je(i&a Krista, a nakoniec to vykúpenie aj 
osobne prijmeme. 

Osobne prijmeme vykúpenie, t#m, (e prídeme k úpätiu krí(a, a povieme: „Pán Je(i&, )aku-
jem Ti, (e si vykúpil moju vô!u. Volím si teraz na základe slobody, ktorú si mi vykúpil za neko-
ne$nú cenu. Volím si teraz, v Tvojej moci, vzia' svoju vô!u z toho jej prirodzeného otroctva hrie-
chu, môjho ja a satana, a odovzda' ju Tebe, Pán môj. Vezmi si moju vô!u do svojho vlastníctva.“ 

Nikto, a zdôraz"ujem, (e nikto to za vás nemô(e urobi'. Len vy sami to mô(ete urobi'. Do-
konca ani Je(i&, ani Duch Svät# to za vás neurobia. Je(i& vás bude silno motivova' svojou láskou, 
aby ste to urobili, a Duch Svät# je pripraven# vás k tomu posilni' a doda' vám energiu. No ani 
jeden z nich to neurobí za vás. Ak by to za vás urobili, bolo by to nere&pektovanie va&ej slobod-
nej vôle. Priatelia, Kristus ne&iel na krí( a nezaplatil nekone$nú cenu, aby vykúpil va&u vô!u 
z tyranského otroctva hriechu, ná&ho ja a satana len preto, aby ju vlo(il do zajatia seba samého. 
I&iel na krí(, aby ju skuto$ne oslobodil! Cho)te prosím ku krí(u, prijmite osobne vykúpenie, 
a podria)te svoju vô!u vláde Je(i&a Krista. To je jedin# spôsob, ktor#m sa mô(e vá& charakter 
zmeni' na charakter podobn# Kristovmu. 

Steps To Christ, str. 47: „Nemô%e$ zmeni" svoje srdce.“ Ak# je ale cel# zámer budovania cha-
rakteru? B strá(i' si svoje srdce nadov&etko, (Prísl 4,23) premeni' sa obnovením svojej mysle. 
(Rim 12,2) To znamená zmeni' srdce!... $o sme práve $ítali? „Vy si nemô%ete zmeni" svoje srdce, 
nemô%ete da" Bohu svoje pocity.“ Dobre teda, a $o potom mô(eme? „No mô%ete sa rozhodnú" 
Mu slú%i". Mô%ete Mu da" svoju vô&u. On bude potom pôsobi" vo vás i chcenie i $inenie pre Jeho 
zá!ubu. Takto bude celá va&a povaha prinesená pod kontrolu Ducha Kristovho, va$e city budú 
zamerané na Neho, va$e my$lienky budú v harmónii s Ním.“ Pocity a my&lienky... O $om teda 
hovoríme? O charaktere. 

V&imnite si prosím, (e On v nás mô(e pôsobi' vtedy, a len vtedy, ke) mu dáme svoju vô!u. 
„...ktor# vo vás pôsobí i chcenie i !inenie pre zá&ubu.“ (Filip 2,13)

Napriek tomu tu teraz máme ve!mi dôle(itú otázku: AKO nám teda Kristus ponúka to, (e 
v nás bude pôsobi' „chcenie i !inenie pre zá&ubu,“ ke) Mu odovzdávame svoju vô!u? Navrhuje 
vám, (e bude za vás chcie' a kona'? Alebo vám navrhuje, (e vás bude motivova' a posilní vás, 
aby ste chceli a konali v Jeho sile? Ktorá to je? Prvá, alebo druhá mo(nos'? Je to tá druhá 
mo(nos'.

Dovo!te, aby som vám predviedol aj viacero mo(ností. Ke) Mu odovzdáme svoju vô!u, po-
tom v nás mô(e pôsobi' chcenie i $inenie pre zá!ubu, ale ako? Bez ná&ho úsilia? Alebo skrze 
na&e úsilie? 

Opä' sú tu dve mo(nosti. Práve v tejto otázke je ve!a nejasností. Medzi nami je jedna ve!mi, 
ve!mi populárna falo&ná doktrína, t#kajúca sa práve tejto otázky. V skuto$nosti, pôjdem ove-
!a )alej, a nazvem ju herézou. Ve!mi hlboko ma to znepokojuje. Urobilo to podstatn# zásah 

Oliver
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do myslenia mnoh#ch !udí, a záva(ne to ovplyvnilo ich kres'anskú skúsenos'. *o je t#m falo&-
n#m u$ením, tou herézou, ktorá ma znepokojuje? 

Celé sa to zrodilo z prehnanej reakcie na legalizmus. Povstali mnohí, ktorí pozdvihli svoj hlas proti 
narastajúcej vlne legalizmu. No niekedy máme tendenciu stráca' vyvá(enos', a zatia! $o sa pokú&a-
me dosta' !udí von z priekopy legalizmu, padáme do priekopy lacnej milosti. Pochopte prosím, (e 
problémom je tu neschopnos' rozpozna', (e !udské úsilie nie je kategoricky legalizmus. Dúfam, (e 
toto sme u( jasne pochopili. Tejto otázke sme sa venovali v predo&l#ch kapitolách. 

*o robí, a $o nerobí z !udského úsilia legalizmus? Motivácia, ktorá je za t#m. Ak predkladám 
!udské úsilie s cie!om získa' prijatie, alebo spasenie, je to bez debaty legalizmus. Ak v&ak pred-
kladám !udské úsilie, preto(e ve!mi milujem a cením si Je(i&a za vo!ne dostupn# dar prijatia, 
za ve!k# dar spasenia, ak chcem by' a kona' v&etko $o len mô(em, aby som Mu prejavil svoju 
lásku a v)a$nos', ak Ho chcem správne odzrkad!ova', a dovoli' Mu, aby ma menil tak, (e bu-
dem spôsobil# s Ním (i' ve$ne, v prítomnosti Svätého Boha a spolo$nosti svät#ch bytostí... Je 
to legalizmus? Samozrejme, (e nie. Rozhodne nie. Je to viera, ktorá pracuje láskou a pre$is'uje 
du&u. (CTr 220.3) Prosím, nereagujte vznetlivo na !udské úsilie. Nie je to kategoricky legalizmus. 
V(dy rozhoduje motivácia za t#m. 

No toto falo&né u$enie, pred ktor#m sa vás sna(ím varova', po&kodilo odlí&enie medzi lega-
listick#m !udsk#m úsilím a láskou motivovan#m úsilím. Toto falo&né u$enie je ve!mi pasívne, je 
to tak# druh: „Nerob to, nechaj to na Boha,“ teológie. Jednoducho sa tu podria)ujete Je(i&ovi, 
a táto teológia pripustí e&te aj to, (e musíte podriadi' svoju vô!u Je(i&ovi. 

Na druhej strane v&ak u$í, (e On si va&u vô!u zoberie do svojho vlastníctva, a potom ju 
spravuje a koná "ou za vás. Vyzerá to, ako keby vô!a bola nejaká rukavica, a áno, pripú&'a sa 
tu aj ur$ité mno(stvo povinností, kde sa po(aduje odovzdanie tej rukavice Je(i&ovi. Av&ak ke) 
mu ju dáte, vlo(í do nej svoju ruku a pracuje "ou za vás. Ale skuto$ne robí toto Je(i&, ke) mu 
dáme svoju vô!u? Absolútne, $o najdôraznej&ie nie. Toto robí satan, ke) mu dáme svoju vô!u. 

Vô!a nie je rukavica. Vô!a je ochrnutá ruka ...úplne neschopná $innosti, a nespôsobilá správ-
ne fungova', kvôli chorobe hriechu. No ke) dáme tú ochrnutú ruku Je(i&ovi, zahojí ju, tak(e 
my ju mô(eme pou(íva' v súlade s Jeho vô!ou. Kto v&ak pou(íva tú ruku? Sme to my, ale v Jeho 
sile. Je v tom podstatn# rozdiel, milí priatelia. Prosím pochopte, (e ke) dáme svoju vô!u Je(i&ovi 
Kristovi, On nám neponúka, (e bude $ini' a kona' za nás, ale ponúka nám, (e nás bude posil"o-
va' a motivova', aby sme chceli a konali v Jeho sile. 

Pavol to jasne vysvet!uje. Musíme sa ale pozrie' na pôvodné znenie. Filipanom 2,12-13. 
V strede 12. ver&a sa pí&e: „S báz*ou a s trasením pracujte na svojom spasení...“ Znie to skoro ako 
legalizmus. No, prosím, nerobte tu unáhlené závery. Pavol sa tu nezm#lil. Nesk;zol do svojich 
star#ch farizejsk#ch praktík. „Ka%dé písmo je vd#chnuté Bohom.“ (2 Tim 3,16) Vrátane Filipanom 
2,12. Prosím, v&imnite si tu nieko!ko ve!mi dôle(it#ch vecí. 

V prvom rade hovorí „pracujte na,“ nehovorí „pracujte pre.“ V tom je rozdiel. Nemáme 
pracova' PRE svoje spasenie, ale máme „pracova' NA“ svojom spasení. In#mi slovami, máme 
pracova' na tom, $o Boh pôsobí v nás. A hovoríme tu o ospravedlnení? Nie, v tomto kontexte 
hovoríme o posvätení. O vyslobodení z tyranie hriechu, satana a ná&ho ja. Skrze moc Ducha 
Svätého, ktorého Boh do nás vkladá, s Ním mô(eme spolupracova' a sami na sebe pre(íva' skú-
senos' slobody evanjelia B moci evanjelia, ktorá nás oslobodzuje. *o Boh pôsobí v nás, máme 
my vyjadri' navonok. 

Oliver

Oliver
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Vynára sa tu ale otázka: *o je, dokonca aj v rí&i my&lienok, jedin#m spôsobom, ktor#m 
mô(eme úspe&ne pracova'? Ver& 13: „lebo je to Boh, ktor# vo vás pôsobí i chcenie i !inenie pre 
zá&ubu.“ Teraz si tu prosím v&imnite nie$o ve!mi dôle(ité. Grécke sloveso, ktoré sa tu prekladá 
ako „pôsobí vo vás,“ je sloveso „energeo.“ Aké slovo po$ujete? Energia. Znamená to doda' 
energiu, posilni' (nabudi'). Práve z tohto gréckeho slovesa sme dostali na&e „doda' energiu, 
nabudi'.“ 

Pavol doslovne hovorí: „S báz"ou a s trasením pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, 
ktor# vás nabudí, posilní (dodá vám energiu), aby ste „chceli a !inili pre zá&ubu.“ Navrhuje Boh, 
(e bude chcie' a kona' za vás? Nie. Navrhuje, (e vás nabudí, posilní, a motivuje, aby ste chceli 
a konali v Jeho sile. Je ve!mi dôle(ité to rozlí&i', priatelia. Je ve!mi dôle(ité tomu porozumie'. 

Mount of Blessing, str. 62: „Boh neplánuje na$u vô&u zni!i", lebo jedine pou%itím vôle mô%eme 
splni" to, !o od nás o!akáva. Na$a vô&a má by" daná Jemu, aby sme ju mohli opä" získa" spä" vy!is-
tenú, vybrúsenú a tak spätú vo vz"ahu s Nebesk#m otcom, %e Boh bude môc" prostredníctvom nás 
zosiela" prúdy svojej lásky a moci.“ Ke) Mu odovzdáme svoju vô!u, prevezme nad "ou kontrolu 
a bude "ou kona' za nás? Nie. Bude ju u$i' a posil"ova', a vráti nám ju, aby sme ju mohli uplat-
"ova' v súlade s Jeho vô!ou... pre lásku Je(i&ovu. 

Ako to teraz aplikujeme v prekonávaní ná&ho protichodného $inite!a – naz#vaného telo? 
Ako to v&etko aplikova' v prekonávaní (iadostí tela? Rimanom 8,13: „Lebo ak %ijete pod&a tela...“ 
napokon „...zomriete; ale,“ chvála Bohu je tu aj iná alternatíva, „ak Duchom m+tvite skutky tela, 
budete %i".“ Prosím, uvedomte si, (e „!oko&vek seje !lovek, to bude i %a".“ (Gal 6,7) Ak sejeme v telo, 
z tela budeme (a' skazenos', smr'. No máme tu alternatívu, (e necháme um=tvi' skutky tela. 
Kto ale um=tvuje skutky tela? „Ale ak Duchom m+tvite skutky tela, budete %i".“ Robíme to my, ale 
v sile Ducha. Je v tom ve!k# rozdiel. Navrhuje nám Duch Svät#, (e za nás zví'azí nad poku&ením? 
Nie, Duch Svät# nám navrhuje, (e nám umo(ní zví'azi' nad poku&ením, v Jeho sile! 

A teraz spä' k tej falo&nej doktríne, k tej nebezpe$nej herézii, z ktorej mám obavy, kvôli tomu 
ve!kému zásahu, ktor# medzi nami urobila. Podsúva nám my&lienku, (e ke) podriadite svoju 
vô!u Kristovi, u( ju viac nemusíte uplat"ova' pri prekonávaní poku&ení. On "ou bude pracova' 
za vás. V skuto$nosti toto falo&né u$enie hovorí, a tu za&lo pri)aleko, (e ak sa pokúsite pou(i' 
svoju vô!u na prekonanie poku&enia, je to legalizmus. 

Milí priatelia, ak tomu uveríte, potom pri poku&ení máte len dve mo(nosti: alebo nevzdoro-
va', alebo by' legalista. Úprimne povedané, asi potrebujete tretiu mo(nos'... 

Pozrite, jedin# spôsob ako prekona' poku&enie, je v uplatnení svojej vôle, a ak z vás uplatne-
nie va&ej vôle na prekonanie poku&enia robí legalistov, máte problém. Preto trvám na tom, (e 
MY máme um=tvi' skutky tela. Mô(eme to urobi'...ale Duchom! „Ak DUCHOM m+tvite skutky 
tela, budete %i".“ (Rim 8,13) Po$úvajte, ako to rozvíja a vysvet!uje in&pirované slovo. 

Faith I Live By, str. 91: „Vypudenie hriechu je aktom samotnej du$e.“ Kto vypudzuje poku&enia, 
ke) prídu na sito vedomia my&lienkového (ivota? My, na&a du&a to robí! Ale robí to sama? Vo 
svojej vlastnej sile? Nie. „Vo svojej ve&kej núdzi du$a volá po posilnení zhora, a prostredníctvom 
pôsobenia Ducha Svätého, sú tie u$&achtilej$ie sily mysle naplnené silou, ktorá nám pomô%e zbavi" 
sa otroctva hriechu.“ Vidíte ako to funguje? Aká u&!achtilá sila mysle je najviac zahrnutá, pri 
zbavovaní sa otroctva hriechu? Vládnuca sila, vô!a. No vô!u musíme uplat"ova', aby sme vypu-
dili poku&enie. A úspe&ne to mô(eme robi' len vtedy, ak budeme preniknutí silou zhora – silou 
Ducha Svätého. 
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Teraz prosím pochopte, (e ak máme úspe&ne prekonáva' protichodn# $inite!, musíme si 
uvedomi' na&u základnú úlohu spolupráce a správne miesto !udského úsilia. Miesto láskou 
motivovaného, Duchom posilneného úsilia. V inom prípade to nemô(e by' úspe&né. 

Signs of the Times, 5. november 1896: „(loveku je pridelená !as" vo ve&kom zápase o ve!n# 
%ivot. Musí reagova" na pôsobenie Ducha Svätého. Aby sa zbavil síl temnoty, bude si to vy%adova" 
boj, ale Duch, ktor# v *om pôsobí to mô%e vykona", a aj vykoná.“ Vykoná Duch v&etko za nás? 
Pozrime sa )alej: „(lovek nie je ne!inn# nástroj, ktor# je zachránen# v lenivosti. Je vyz#van#, aby 
napol ka%d# sval v zápase o nesmrte&nos", hoci je to Boh, ktor# mu dodáva v#konnos". ,iadna &ud-
ská bytos" nemô%e by" spasená v ne!innosti.“ 

V tomto zápase, v tomto dobrom boji viery, musíme napnú' ka(d# sval, aby sme prekonali 
protichodn# $inite! tela, so v&etk#mi jeho (iados'ami. „Napnite ka(d# sval,“ no napriek tomu 
len Boh mô(e doda' v#konnos', aby sme mohli bojova' a vyhra'. Na&e svaly nemajú nijakú silu 
bez Ducha Svätého. No Duch Svät# chce pou(íva' na&e svaly. Milí priatelia, ak si myslíte (e toto 
nie je dôle(ité, prosím premyslite si to znova. >alej si vysvetlíme dôle(itos' tejto otázky...

Táto spolupráca !udského úsilia s Bo(ou silou, je pravdepodobne najhmatate!nej&ie a naj-
zrozumite!nej&ie ilustrovaná v niektor#ch zo zázrakov, ktoré vykonal Kristus. Uvediem vám 
tu nieko!ko základn#ch údajov, ktoré by vám mohli pomôc' oceni' zázraky uzdravovania, ako 
predobrazy plánu spasenia. 

Jeden z termínov pre spasenie v gréckom jazyku, je presne to isté slovo, ktoré pou(ívame 
pre „uzdravovanie.“ Preto Kristove zázraky uzdravenia, boli predobrazom a ilustráciou toho 
vä$&ieho uzdravenia B z nemoci hriechu B známeho ako spasenie. Uvedomili ste si to niekedy? 
Z Kristov#ch zázrakov fyzického uzdravovania sa mô(eme u$i', ako nám On sám ponúka lie$e-
nie z nemoci hriechu. Pozrime sa na niektoré. 

Matú& 12. kapitola uvádza príbeh, ktor# v&etci poznáte. Pamätáte si na toho mu(a s uschnu-
tou rukou? Je(i& mu v 13. ver&i povedal: „,Vystri svoju ruku!‘ A vystrel, a ruka bola zase zdravá ako 
tá druhá.“ Teraz po$úvajte in&pirovan# komentár k tejto pozoruhodnej udalosti. 

Signs of the Times, 6. október 1887: „Je%i$ povedal mu%ovi s uschnutou rukou: ,Vystri svoju 
ruku!‘ Sk&ú!en# mu% mohol namieta": ,Pane, u% som ju ve&a rokov nepou%íval. Najprv ju uzdrav 
a potom ju vystriem.‘ Namiesto toho, ke' mu Je%i$ prikázal, aby vystrel ruku, pou%il silu svojej vôle 
a pohol s *ou presne tak, akoby bola zdravá. Práve uplatnenie sile vôle bolo pre Je%i$a dôkazom, %e 
ten mu% uveril, a jeho ruka bola v tom vystretí uzdravená.“ Vidíte v tom tú hlbokú pravdu? Kedy 
získal tú nadprirodzenú silu, ktorá vylie$ila tú ruku? Vo chvíli, ke) ruku vystrel. Priatelia, pre$o 
nemohol získa' tú silu e&te predt#m, ne( sa rozhodol a prejavil úsilie, poslúchnutím Kristovho 
príkazu? Preto(e „viera bez skutkov je m+tva.“ (Jak 2,20) Preto(e rozhodnutie, bez úsilia realizo-
va' ho, nie je v skuto$nosti nijaké rozhodnutie. A jeho rozhodnutie nemohlo by' skuto$né, a( 
pok#m nepri&lo úsilie poslúchnu', ktoré potvrdilo, (e viera tohto mu(a je skuto$ná, a aj jeho 
rozhodnutie je skuto$né. Ke) prejavil pravú vieru, a rozhodol sa poslúchnu' Bo(ie Slovo, získal 
aj silu vykona' to. Vidíte ako krásne to funguje?

Presne preto, po$as celej na&ej skúsenosti spasenia, Boh nikdy neznásil"uje na&u slobodnú 
vô!u. A preto pri ka(dom kroku vpred, musíme aktívne spolupracova' vierou, ktorá sa rozho-
duje a rozhodnutím, ktoré sa prejavuje v skutkoch, preto(e je skuto$né, a preto(e veríme, (e 
Kristus nám mô(e da' silu, aby sme to $o od nás (iada aj vykonali. Tu sme sa vrátili k na&ej 
definícii viery. 

Oliver
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Viera nielen(e (1) po)úva Slovo Bo(ie, ale aj (2) verí, (e Boh má moc kona'. (3) Podria1uje 
Bohu vô!u, aby tak u$inil, a po &tvrté, $o je aj najdôle(itej&ie, (4) koná pod!a toho! Urobíme roz-
hodnutie a ke) ideme to rozhodnutie vykona', okam(ite dostaneme nadprirodzenú silu. 

Mohol by ten mu( sám vystrie' ruku? Ur$ite nie. Musel ma' bo(iu silu. No predt#m ako 
mohol dosta' tú silu, musel uplatni' svoju vô!u.

Pozrime sa e&te na jeden príbeh. Ján 5. kapitola. Je to o ochrnutom mu(ovi ved!a rybníka. 
„Vtedy mu riekol Je%i$: ,Vsta*, vezmi svoje le%isko a cho'!‘“ (Ján 5,5-9) *o urobil ochrnut#? Povedal: 
„Pane, ani si nevie& predstavi', ako rád by som to urobil. Ale o$ividne si si nev&imol, (e som 
ochrnut#. Poviem ti $o. Najprv ma uzdrav, a potom sa zodvihnem a pôjdem.“ Vyvíjal sa ten 
príbeh takto? Nie. Alebo ten príbeh pokra$uje takto: „Ó Pane, ja nechcem by' legalista. A viem, 
(e ke) sa pokúsim vsta', tak je to legalizmus, a ja legalista by' nechcem. No vie& $o, ja to nechám 
tak a dovolím Ti, aby si ma zodvihol Ty sám.“ To rozhodne nie, priatelia. 

Pozrite sa na tento ú(asn#, pôsobiv# citát. Ministry of Healing, str. 84: „Je%i$ mu ponúka: 
,Vsta*, vezmi svoje le%isko a cho'!‘ Ochrnut# h&adí na Je%i$a s novou nádejou.“ V&imnite si tu po-
radie udalostí. Je to sekundové na$asovanie, ale dôle(itá postupnos' udalostí. „Ochrnut# h&adí 
na Je%i$a s novou nádejou. V#raz Jeho tváre, tón Jeho hlasu, sú jedine!né. Akoby láska a sila d#-
chali z Jeho prítomnosti. Viera mrzáka sa chopí Kristovho slova. Bez váhania nastavuje svoju vô&u 
k poslu$nosti, a ke' to urobí, jeho celé telo odpovedá. Ka%d# nerv a sval sa napína nov#m %ivotom, 
a pôsobenie zdravia vstupuje do jeho zmrza!en#ch údov. Vysko!í na svoje nohy a ide svojou cestou 
pevn#m, slobodn#m krokom, chváliac Boha v radosti, zo svojej znovuzískanej sily. Je%i$ nedal ochr-
nutému mu%ovi %iadne uistenie o bo%skej pomoci. Ten mu% mohol poveda": ,Pane, ak ma uzdraví$, 
potom budem po!úva" Tvoje Slovo.‘ Mohol sa zastavi" a zapochybova", a tak prís" o svoju jedinú 
mo%nos" uzdravenia. Av$ak nie, on uveril Kristov#m slovám, uveril, %e bude uzdraven#. Okam%ite 
vyvinul úsilie a Boh mu dal silu. Chcel chodi" a chodil. Konal pod&a slov Krista, a bol uzdraven#.“ 
Pozrie sa na Je(i&a. „H&adiac ta na Ve&vodcu viery a dokonávate&a Je%i$a.“ (<id 12,2) Po$uje slovo 
Je(i&a. „Viera,“ prichádza z $oho? „z po!utia.“ (Rim 10,17) Uverí tomu slovu, a $o urobí? Rozhod-
ne sa poslúcha' a pod!a toho rozhodnutia koná. No pokia! to neurobí, nedostane silu. Lebo 
„viera bez skutkov je m+tva.“ (Jak 2,20) 

Rozhodnutie bez úsilia kona' pod!a toho rozhodnutia, nie je (iadne rozhodnutie. A prizná-
vam...neexistuje spôsob, akoby ten $lovek mohol vsta' svojou vlastnou silou. Priatelia, musel 
sa rozhodnú' poslúcha'. Je(i& vedel, kedy tú vo!bu urobil, a v tom momente mu silu dal. A on 
odi&iel te&iac sa a chváliac Boha.

Ako to vieme aplikova' my? Posledn# odsek hovorí: „Spasite& sa k nám sklá*a s Jeho v#kup-
nou krvou, a p#ta sa s nevysvetlite&nou nehou a súcitom: ,(i chce$ by" zdrav#?‘“ Po$ujete Ho ako 
vám to hovorí, milí priatelia? „Ponúka vám vsta" v zdraví a v pokoji. Ne!akajte na pocit, %e ste 
uzdravení. Verte Spasite&ov#m slovám. Postavte svoju vô&u na stranu Krista. Vyvo&te si slú%i" Jemu 
a konaním pod&a Jeho slova získate silu.“ To je to tajomstvo viery, milí priatelia, ktorá dosahuje 
a( po na&u vô!u a v Kristovi nachádza moc k poslúchaniu... 
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26.KAPITOLA

V"ETKO VLÁDZEM V KRISTOVI
(Filip 4,13)

„V$etko vládzem v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi.“ (Filip 4,13) Chcem vám, z Bo(ej milosti, 
ve!mi jasne vysvetli', ako mô(eme uspie' nielen v otázke prekonania protichodného $inite!a 
tela, so v&etk#mi jeho (iados'ami, ale ako uspie' aj pri dosahovaní charakteru, ak# má Kristus. 
Chcem ve!mi jasne vysvetli', (e tajomstvo úspechu je vo vzájomnej sú$innosti, a síce sú$innosti 
bo(skej moci a !udského úsilia. 

Úloha vôle je naozaj centrálna a k!ú$ová. V skuto$nosti, v&etko závisí od správneho konania 
vôle. Pre$o? Lebo vô!a ja vládnucou silou v prirodzenosti $loveka, silou rozhodovania a v#beru. 
A ako in&pirácia hovorí: „V ka%dej %ivotnej skúsenosti nám znie Bo%ie slovo: ,Vyvo&te si dnes, komu 
budete slú%i".‘“ (Ed 289.1) Lebo v ka(dej (ivotnej skúsenosti stojíme pred dvomi protichodn#mi 
skupinami tú(ob, ktoré sú odozvou na tú skúsenos', a síce pred (iados'ami tela a (iados'ou 
Ducha. (Gal 5,17) 

Slovo (iados' sa dá pou(i' aj v súvislosti s Duchom, lebo v gré$tine to jednoducho znamená 
silné tú(by. Má Duch silné tú(by? Áno, a tieto tú(by sú radikálne, úplne protikladné. Preto 
nikto nemô(e slú(i' dvom pánom. (Mat 6,24) Musíme si vybra'. V ka(dej skúsenosti nám znie 
Bo(ie slovo: „Vyvo&te si dnes,“ vyberte si v tejto chvíli, „komu budete slú%i".“ (Joz 24,15) Vyber-
te si! Jedine takú vô!u, ktorá bola odovzdaná vláde Je(i&a Krista, ktorá odpovedá na zaplate-
nú cenu vykúpenia, aby bola oslobodená z jej prirodzeného otroctva hriechu, satana a ná&ho 
ja, (AA 558.1) mô(eme podriadi' vláde Je(i&a Krista. A ke) On zoberie na&u vô!u, pou(íva ju 
za nás? Nie. Posilní ju, aby sme ju mohli pou(íva' MY, v súlade s Jeho vô!ou...

Prí$inou, pre$o je ve!mi dôle(ité, aby sme to pochopili, je nielen hlavná úloha, ktorú vô!a zo-
hráva v budovaní charakteru a pri prekonávaní poku&enia, ale je dôle(ité to pochopi' najmä vo 
svetle toho falo&ného u$enia, ktoré je medzi nami ve!mi ob!úbené a mnoh#ch zviedlo. Ako sme 
si u( predt#m v&imli, je to prehnaná reakcia na legalizmus, na !udskú snahu. Je to nesprávny 
záver, (e akáko!vek !udská snaha je legalizmus, $o jednoducho neplatí. 

Dovo!te, aby som vám tu vysvetlil nie$o o herézii. Heréza nie je nikdy len do neba volajúci 
omyl. Satan pozná nie$o lep&ie, ako len podstr$i' o$ividn# omyl, je tak? V $om je majstrom? 
V mie&aní pravdy s omylom, alebo pravdu 'ahá do extrému B do bodu, kde to stratí rovnová-
hu. Zvy$ajne je to postupn# proces. V prvom rade si niekto v&imne, (e je tu istá nevyvá(enos', 
a chcú prida' váhu tomu opa$nému smeru, aby rovnováhu zachovali. A tak za$nú búcha' kla-
divom po ve!mi dôle(itej, vyva(ujúcej pravde. No ak si nedajú pozor, mô(u búcha' tak silno, 
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(e tomu dajú príli& ve!k# dôraz. Teda najskôr sa vyva(ujúca pravda prehliada, a potom, ke) sa 
z toho stane vyzretá heréza, sa vyva(ujúca pravda popiera. 

Nu(, a akú pravdu zahnala do extrému táto falo&ná doktrína, pred ktorou sa vás sna(ím 
varova'? Ján 15,5: „Bezo m*a nemô%ete robi" ni!.“ Je to pravda? Rozhodne áno. Povedal to Je(i&, 
samozrejme, je to pravda. Nikto to nemô(e poprie'. Len(e, sa dostaneme do problémov, ak tú 
pravdu potiahneme do extrému. *o t#m myslím? 

Je pravda, (e bez Neho nemô(eme robi' ni$. No nezájdite s tou pravdou príli& )aleko. Nevy-
vodzujte si z toho, (e „ke) ste s Ním nemusíte robi' ni$.“ „Bez Neho nemô%eme urobi" ni!.“ No 
nemusíte robi' ni$, ke) ste s Ním? Nie. *o je tá vyva(ujúca pravda? „Bez Neho nemô%eme robi" 
ni!.“ Ale „v$etko vládzem v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi.“ (Filip 4,13) Bez sily Je(i&a Krista 
nemô(eme robi' ni$. To v&ak neznamená, (e by sme od Je(i&a Krista mali o$akáva', (e v&etko 
urobí za nás. Len tak sedie', pusti' veci z rúk a necha' to na Boha.

Znepokojuje ma to slovné spojenie: „Nerob to, nechaj to na Boha.“ Priznávam, (e sú ur$ité 
situácie, kde by to bolo vhodné. No spôsobuje mi to ve!ké starosti, preto(e to znie tak, akoby 
sme sa uspokojili, (e budeme len pasívni a záha!$iví a Boh urobí v&etko, $o treba. Vari takto 
funguje kres'anská skúsenos'? Nie, bratia a sestry. Kres'anská skúsenos' je o tom, (e sa Boha 
dr(íme ako o (ivot a v Jeho sile chceme a konáme to, $o sa Jemu pá$i. O tom to je. A ke) to 
robíme, potom „v$etko vládzeme v tom, ktor# nás posil*uje, v Kristovi.“ 

Youth‘s Instructor, 20. september 1894: „Boh vám dal mravné sily a urobil vás vnímav#mi 
na nábo%enské vplyvy. Dal vám príle%itosti a vybavenie, priaznivé pre rozvoj charakteru, ak# má 
Kristus. A teraz je na vás, !i budete, alebo nebudete spolupracova" s Bo%ími mocnos"ami a urobíte 
ist#m svoje povolanie a vyvolenie. Vari sa nechopíte, neoceníte a neprivlastníte si ka%dú pomoc, 
ktorá vám bola poskytnutá? Musíte sa modli", veri" a poslúcha". Vo svojej vlastnej sile nemô%ete 
urobi" ni!, ale v milosti Je%i$a Krista mô%ete uplatni" svoje sily tak, aby priniesli to najvä!$ie dobro 
va$ej vlastnej du$i a najvä!$ie po%ehnanie du$iam in#ch. Chopte sa Je%i$a, a budete usilovne robi" 
Kristove skutky a nakoniec dostanete ve!nú odmenu. Bu'te verní v tom najmen$om.“ Vidíte tú 
ochra"ujúcu rovnováhu? Uznáva sa tu pravda, (e „bez Neho nemô%eme robi" ni!.“ No netiahne 
to do extrému, kde s Je(i&om ...nemusíme robi' ni$. *o máme urobi'? „Chopte sa Je%i$a, a budete 
usilovne robi" Kristove skutky...“ Je to naozaj v extrémnom protiklade s vetou: „Nerob ni$, nechaj 
to na Boha.“ 

Viete, pre$o my tak zále(í na tom, aby to bolo jasne pochopené? Nu(, práve kvôli nasledu-
júcemu v#roku z Patriarchs and Prophets, str. 509: „Tajomstvo úspechu spo!íva vo vzájomnej 
sú!innosti Bo%ej moci s &udsk#m úsilím.“ 

Hovoríme tu o nie$om náhodnom? O nie$om nedôle(itom? Nie, hovoríme tu o tajom-
stve úspechu v na&ej otázke budovania Kristovho charakteru, v otázke spôsobilosti pre nebo. 
V na&ich snahách prekona' protichodn# $inite! tela a v&etky jeho (iadosti. „Tajomstvo úspechu 
spo!íva vo vzájomnej sú!innosti Bo%ej moci s &udsk#m úsilím.“ 

Mimochodom, $o myslíte, kto ve!mi dobre vie, (e vzájomná sú$innos' Bo(ej moci s !udsk#m 
úsilím je tajomstvom úspechu? Satan. Keby ste to vedeli a boli by ste satanom, $o myslíte, 
k $omu by ste sa asi horlivo sna(ili !udí dosta'? Aby vypustili jednu, alebo druhú základnú 
zlo(ku z tej rovnosti úspechu. Ak niekto mô(e uspie' jedine vtedy, ke) spojí Bo(iu moc s !ud-
sk#m úsilím, potom urobíte v&etko mo(né, len aby !udia uverili, (e bu) jedno, alebo druhé nie 
je potrebné. 

Oliver
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Ako naz#vame vylú$enie Bo(ej moci? Tej zlo(ky Bo(ej moci z rovnosti úspechu? Naz#vame 
to humanizmus. V humanizme je $lovek údajne vo svojej podstate dobr#. Potrebuje len nejaké 
príle(itosti a povzbudenie a pomô(e dobrá vládna podpora a vzdelávací program. Bude kona' 
dobro, stane sa dobr#m $lovekom. Nie. „Bez Neho nemô%eme robi" ni!.“ (Ján 15,5) Ani to, $o je 
dobré. Iste, mô(eme sa sta' dobr#mi podvodníkmi a darebákmi, ale ja hovorím o niekom, kto 
je naozaj dobr# v zmysle kres'ansk#ch hodnôt. A to bez pomoci Ducha Svätého nemô(ete by'. 
Nezále(í na tom, ako ste vzdelaní. <iada si to nadprirodzenú moc. 

No je tu aj in# spôsob, ako nás diabol dovedie k zlyhaniu, a síce ke) nás dostane k vylú$eniu 
zlo(ky !udského úsilia z tej rovnosti úspechu. Ako by to mohol urobi'? Mohol by prís' s teó-
riou, v)aka ktorej by sme v&etci uverili, (e !udské úsilie je kategoricky legalizmus a ka(d#, kto sa 
s "ou stoto(ní, samozrejme, nebude chcie' by' legalistom. Tak(e u( nebude predklada' (iadnu 
snahu, a bude odsúden# na zlyhanie. A satan bude od radosti cel# bez seba.

Viete, ako tak cestujem a ako pracujem s !u)mi v na&ej milovanej cirkvi, mal som príle(itos' 
radi' sa a po$úva' svedectvá mnoh#ch adventistov siedmeho d"a. Pri niektor#ch príle(itostiach sa 
mi !udia zverili, (e nedoká(u prekona' nejak# vá(ny problém vo svojom (ivote, nejak# zakorenen# 
hriech, a ke) sa s nimi rozprávam, ako by ho mohli zvládnu', viete, $o $asto vyjde na povrch? Ke) 
sa ich napríklad sp#tam, $o robia, ako spolupracujú s Pánom, aby zví'azili, povedia: „*o t#m mys-
lí&? Ja nechcem by' legalista...“ a hne) viem, (e boli nao$kovaní t#mto falo&n#m u$ením. Priatelia, 
prosím, v rovnosti úspechu musia by' dve veci: Bo+ia moc a *udské úsilie. 

Testimonies, zv. 7, str. 239: „Úspech dosiahneme sami...“ Keby sme tu zastavili, bol by to $ist# 
humanizmus. Len(e to nie je koniec vety... „Úspech dosiahneme sami skrze Kristovu milos".“ Tu to 
máme. To je rovnos' úspechu. Audské úsilie s Bo(ou mocou. Pavlov#mi slovami: „V$etko vládzem 
v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi.“ (Filip 4,13)

Viete, teraz urobím radikálne vyhlásenie. Niektorí to mo(no 'a(ko prijmú, ale beztak to po-
viem, lebo v tom chcem urobi' jasno. „Bez Neho nemô%eme urobi" ni!,“ v na&ej vlastnej osobnej 
skúsenosti spasenia. No pravdou je aj to, (e ani Boh bez nás nemô(e urobi' ni$ v na&ej vlastnej 
osobnej skúsenosti spasenia. V&imnite si, (e som to vymedzil slovami „v na&ej vlastnej osobnej 
skúsenosti spasenia.“ Pozor, nehovorím, (e potreboval na&u pomoc, ke) vypracovával opatrenia 
spásy. To ur$ite nie. No hovorím, (e ke) príde na osobnú aplikáciu t#ch opatrení a pre(ívanie 
ich pôsobenia, Boh musí ma' na&u spoluprácu... Také radikálne vyhlásenie by som neurobil bez 
podpory in&pirácie. 

Amazing Grace, str. 319: „(lovek nemô%e ni! dosiahnu" bez Boha, a Boh svoje plány zariadil 
tak, aby v obnove &udstva nedosiahol ni! bez spolupráce &udského s Bo%ím.“ Pozoruhodné. No skôr, 
ne( sa za$nete uná&a' predstavou svojej dôle(itosti v)aka vá&mu absolútne nevyhnutnému po-
dielu, prosím, pre$ítajte si túto nasledujúcu vetu: „Úloha po%adovaná od !loveka je nezmerate&ne 
malá...“ Je to pokorujúce, nie? „Úloha po%adovaná od !loveka je nezmerate&ne malá, a predsa je 
v Bo%om pláne práve tá !as" potrebná, aby dielo uspelo.“ Nezmerate!ne malá, ale absolútne nevy-
hnutná, ak má by' Bo(ia moc úspe&ná.

Ministry of Healing, str. 130. S t#mto citátom trochu popracujeme. Prvá veta hovorí: „Bez 
Bo%ej pomoci nemô%e by" vykonaná %iadna skuto!ná náprava.“ 

V&imnite si prosím ten prívlastok. Mô(e nasta' skuto$ná náprava bez Bo(ej pomoci? 
Áno, zmena správania je mo(ná, ak máte, pravda(e, dostato$nú ego-motiváciu. A chcel by 
som vám predlo(i' na posúdenie, (e ak nie je moderná psychiatria a psychológia zameraná 
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na Krista, závisí v#lu$ne na ego-motivácii, aby priniesla zmenu správania. No dá sa to dosiah-
nu'. Nie je to v&ak skuto$ná náprava, je to len obielenie hrobky. (Mat 23,27) To je skuto$né 
pokrytectvo. Viete, skuto$ná náprava musí vyviera' z obráteného intelektu, zo zmeny srdca. 
No zmena správania cez na&u ego-motiváciu, je len &krípanie zubami a donútenie sam#ch 
seba správa' sa slu&ne v tejto danej oblasti, preto(e sa s t#m spájajú aj dostato$né v#hody 
a zisky, aby sa to vyplatilo. 

„Bez Bo%ej pomoci nemô%e by" vykonaná %iadna skuto!ná náprava.“ Pre$o je to tak? Pozrime 
sa )alej: „Proti prirodzen#m i vypestovan#m sklonom sú &udské zábrany len násypom z piesku 
proti dravému prúdu. K#m sa Kristov %ivot nestane v na$om %ivote o%ivujúcou silou, neodoláme 
poku$eniu, ktoré na nás úto!í zvnútra i zvonku.“ Pozrite, ak máme dosiahnu' ví'azstvo a skuto$-
nú nápravu, musíme sa nau$i' prekonáva' poku&enie. Len(e „proti prirodzen#m i vypestovan#m 
sklonom sú &udské zábrany len násypom z piesku proti dravému prúdu.“

Po)me si to teda rozvinú'. Pred pár rokmi, skôr ne( sme sa pres'ahovali na vidiek, sme b#vali 
v Michigane. Bolo to ne)aleko od brehu Michiganského jazera. Na&e deti boli vtedy malé a mali 
radi, ke) ich ocko a mami$ka brávali na plá(. Nebola to síce naozajstná plá( ako na morskom 
brehu, ale brehy Michiganského jazera sú pies$ité a jazero je také ve!ké, (e nedovidíte na druhú 
stranu. Ak fúka vietor, sú na "om naozajstné vlny, tak(e si mô(ete navráva', (e ste na brehu 
mora. Ch#ba tam vô"a slanej vody, ale v&etko ostatné je celkom fajn. Deti tam s nami radi 
chodievali a v(dy chceli, aby im ocko pomohol postavi' hrad z piesku. 

Spomínam si, (e v jednu nede!u som pri&iel plne vystrojen#. Mal som lopatky, v&elijaké 
formi$ky. Bol to tak# men&í zábavn# projekt. Naozaj som sa prekonal. Ten pieskov# hrad musel 
ma' asi tak &es' metrov, a mal ba&ty, kopce, mosty a ve(e, schody... Bolo to skuto$ne majstrov-
ské dielo. Decká sa ohromne bavili. Priniesli si svojich mal#ch paná$ikov, nejaké bábiky a hrali sa. 
Mal som z nich rados'. No ako som tam pri nich stál, v&imol som si, (e vlny sa trochu zvä$&ujú 
a zr#ch!ujú. Nespomínam si, $o to presne bolo, $i okolo i&la lo) alebo zosilnel vietor, ale za$ali 
ohrozova' pieskov# hrad. 

Ke) chcete postavi' hrad z piesku, musíte by' hne) pri vode. Jedine tam je piesok dos' 
vlhk#, aby dr(al pokope. Ka(dopádne, pieskov# hrad by bol vo ve!k#ch problémoch, keby ocko 
nie$o neurobil, a to r#chlo. Tak(e ocko ratoval. I&iel som dole, k!akol som si a tla$il som, budoval 
a pracoval jedna rados'. Potil som sa, a( mi kvapkalo z obo$ia. Postavil som ú(asn# pieskov# val, 
aby chránil hrad pred vlnami, a ke) som vstal, kolená mi krvácali. Zodral som si ich, ke) som 
sa urputne sna(il zachráni' hrad a situáciu! Vstal som a pomyslel si, (e to za to stálo. Zachránil 
som hrad! Naozaj som ho zachránil? 

U( ste niekedy sledovali, $o vlny urobia s pieskov#m valom? Je to pozoruhodné a bol som 
ohromen#. Ka(dá vlna, $o pri&la, si riadne odhryzla z môjho pieso$ného násypu a hladko ho 
rozmazala po plá(i. Nepo$ítal som, ko!ko v;n bolo treba, ale netrvalo dlho a masívna piesková 
zábrana, $o som postavil, bola pre$. A potom vlny za$ali ni$i' hrad z piesku, a slzy sa za$ali ko-
tú!a' – samozrejme detské, nie moje. 

Je to podobenstvo. Audské zábrany sú len násypom z piesku proti dravému prúdu. To v&ak 
nie je koniec citátu. In&pirácia nám )alej hovorí: „K#m sa Kristov %ivot nestane v na$om %ivote 
o%ivujúcou silou, neodoláme poku$eniu, ktoré na nás úto!í zvnútra i zvonku.“ 

Existuje sila, ktorá nás mô(e uschopni' odoláva' vlnám dedi$n#ch a pestovan#ch poku&ení, 
ktoré bú&ia na hrad du&e? Aká je to sila? Je to o(ivujúca sila Kristovho Ducha, milí priatelia. 
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Vrá'me sa na plá(. *o keby mal ocko o(ivujúcu moc známu ako cement? *o sa stane, ke) 
zmie&ate piesok s cementom? S dostatkom vody a s dostatkom $asu vám vznikne betón. Z neho 
sa stavajú prístavné hrádze. To betón chráni $lny, aj pri hurikáne. To do betónu nará(ajú tie 
obrovské vlny a menia sa na miliardu kvapiek iskrivej, ne&kodnej vody. Toto pre vás urobí betón. 

Priatelia, aplikujme si to. My máme piesok a Boh má cement. *o poviete, my Mu dáme ná& 
piesok a On nám dá svoj cement? A urobíme tak z hradu na&ej du&e nedobytnú pevnos'. My 
máme vô!u, Boh má moc. Ke) Mu dáme svoju vô!u, On nám ju posilní. A p#tam sa vás, pria-
telia, má nejaké hranice tá Bo(ia moc, ktorá nám je dostupná, ke) Bohu dávame svoju vô!u? Je 
nejako ohrani$ená? Nie je! 

Christ́ s Object Lessons, str. 333: „Ke' sa vô&a !loveka zjednotí s Bo%ou vô&ou, stane sa ne-
premo%ite&nou. V$etko, !o treba vykona" na Jeho príkaz, mo%no v Jeho sile aj uskuto!ni". Ka%d# 
Jeho príkaz dáva !loveku aj silu splni" ho.“ Ke) dáme Bohu svoju vô!u, tá moc, ktorú nám dá, 
nie je nijako obmedzená. No v&imnite si, (e je tam písané: „KE2...“ „KE2 sa vô&a !loveka zjed-
notí s Bo%ou vô&ou,“ vtedy „sa stane nepremo%ite&nou.“ V $om spo$íva tajomstvo úspechu? „...
vo vzájomnej sú!innosti Bo%skej moci s &udsk#m úsilím.“ (PP 509.1) Ke) je na&a vô!a zjednotená 
s Bo(ou mocou, „ka%d# Jeho príkaz dáva !loveku aj silu splni" ho.“ Veríte tomu? Pochopte prosím, 
(e hoci úloha $loveka, ktorú má plni' je nezmerate!ne malá, $as' tej úlohy, ktorú plní Boh, je 
nezmerate!ne ve!ká. V skuto$nosti je nekone$ná. Moc, ktorú nám ponúka, je nepremo(ite!ná.

Mám rád tento v#rok z Desire of Ages, str. 323-324: „Ke' sa !lovek odovzdá Kristovi, obnovené 
srdce ovládne nová moc. Nastáva zmena, ktorú !lovek sám od seba nikdy neuskuto!ní. Je to nadpri-
rodzen# zásah, ktor# do &udského %ivota vná$a nadprirodzen# prvok. Kristovi odovzdan# !lovek sa 
stáva Jeho pevnos"ou...“ Z $oho je postavená? Z betónu. „...ktorú udr%uje v odbojnom svete, a chce, 
aby okrem Neho neuznával nijakú inú autoritu za zvrchovanú. (lovek takto ovládnut# nebesk#mi 
silami je odoln# proti satanov#m útokom.“

Chcete ma' takú du&u, ktorá je odolná proti satanov#m útokom? Ak áno, dajte svoj piesok 
Je(i&ovi. Prosím, dajte svoju vô!u Je(i&ovi a On vám dá svoju moc. Mimochodom, v&imnite si, (e 
aby ste dostali betón, nepotrebujete len cement, ale aj piesok. Neo$akávajte, (e Boh z vás urobí 
nedobytnú pevnos', ak ste mu nedali svoj piesok. Neo$akávajte posilnenie vôle, pokia! ste mu 
nedali svoju vô!u. My máme vô!u, On má silu. Ke) Mu dáme svoju vô!u, On nám ju posilní. 

A $o sa t#ka cie!a pred nami, v otázke budovania Kristovho charakteru, $o je t#m cie!om? 
Máme sa nau$i' strá(i' si svoje srdce nadov&etko, (Prísl 4,23) a a( do tej miery, (e „zajímame 
v plen ka%dú myse& do poslu$nosti Krista.“ (2 Kor 10,5) To je jeho príkaz a ja vás ubezpe$ujem, 
(e v Jeho milosti a v Jeho sile to zvládneme. Ka(d# Bo(í príkaz dáva $loveku aj silu splni' ho. 
Prosím, nepochybujte o Jeho moci. 

2. Korin'anom 10,5: „...ktorí boríme úmysly a ka%dú vysokos", ktorá sa povy$uje proti známosti 
Bo%ej, a zajímame v plen ka%dú myse& do poslu$nosti Krista.“ Nebude to !ahké, nau$i' sa ovláda' 
$innos' mysle do tej miery. Ale priatelia, s vytrval#m úsilím spojen#m s Bo(ou mocou to zvlád-
neme. Kvôli vám a kvôli Kristovi, stanovte si, (e v Jeho sile sa to nau$íte. 

Christ́ s Object Lessons, str. 331: „Kristus nikdy nepovedal, %e získa" dokonal# charakter je 
&ahké. U$&achtil#, v$estrann# charakter nie je dedi!n#. Správny charakter nie je vecou náhody. Na-
dobudnú" u$&achtilú povahu si vy%aduje osobné úsilie na základe zásluh a milosti Krista. Boh nám 
dáva talenty (hrivny), schopnosti mysle, my formujeme charakter. Ten sa formuje tvrd#mi, ne&ah-
k#mi zápasmi s vlastn#m ja. Proti zdeden#m sklonom musí by" veden# zápas za zápasom. Musíme 
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sa neúprosne kriticky skúma" a nenecha" ani jedinú $kodlivú !rtu povahy nekorigovanú. Nech 
nikto nehovorí: ja sa nemô(em zbavi! svojich povahov"ch ch"b. Ak dôjdeme k takému pre-
sved!eniu, ur!ite sa pripravíme o ve!n# %ivot. Nemo%nos" spo!íva v na$ej vlastnej vôli. Ak nechcete 
zví"azi", nezví"azíte. Skuto!n# problém sa vynára z poru$enosti neposväteného srdca a neochoty 
podriadi" sa Bo%ej vôli.“ Priznáte si to? Ak sa toti( podria)ujeme Bo(ej vláde, v&etky Jeho príkazy 
dávajú $loveku aj silu splni' ich a my zví'azíme. Je jedno aké sú tie zdedené a pestované sklony. 
Jeho milos' je dostato$ná a v Jeho sile mô(eme zví'azi'. 

Education, str. 289: „Ka%d# mô%e polo%i" svoju vô&u na stranu Bo%ej vôle, mô%e si zvoli" poslú-
cha" ho, a v takomto spojení s Bo%ím pôsobením, sa mô%e postavi" tam, kde ho ni! neprinúti vyko-
na" zlo.“ Malo by nás to nadchnú'. Mô(ete stá' tam, kde vás ni$ neprinúti vykona' zlo. Musíte 
v&ak polo(i' svoju vô!u na stranu Bo(ej vôle. 

Testimonies, zv. 4, str. 32-33: „Boh nemô%e zachráni" !loveka z moci satansk#ch zvodov, proti 
jeho vôli. (lovek musí pracova" svojou &udskou silou, podoprenou Kristovou bo%skou mocou, aby 
za ka%dú cenu odolal a zví"azil nad sebou sam#m. (lovek musí urobi" svoju !as"; musí by" ví"azom 
vo vlastnom záujme, v sile a milosti, ktorú mu dáva Kristus. Pri dosahovaní ví"azstva, musí by" 
!lovek Kristov#m spolupracovníkom, a potom bude Kristov#m spoluú!astníkom Jeho slávy.“ A ne-
zabúdajte, (e sláva znamená charakter.

Bratia a sestry, modlím sa, aby vám bola táto základná rovnica úspechu jasná. Celé tajom-
stvo úspechu spo$íva: „Vo vzájomnej sú!innosti Bo%skej moci s &udsk#m úsilím.“ Na to, aby sme 
poznali pravdu do tej miery, (e pre(ijeme jej oslobodzujúcu moc, si to (iada tri kroky. Je(i& 
hovorí u Jána 8,32: „A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ 

Je rozdiel medzi intelektuálnym poznaním pravdy, a poznaním pravdy do tej miery, (e pre(i-
jeme jej oslobodzujúcu moc? Je, a ve!k#. Je celkom mo(né rozumovo s pravdou súhlasi', a pred-
sa nepre(i' jej oslobodzujúcu moc. By' v zajatí hriechu, satana a svojho ja. A nako!ko je to tak, 
potom o$ividne poznanie pravdy, ako vraví Kristus, zah="a viac, ako len pochopi' ju intelektom. 
Máme teda tie tri kroky. Musíme ju:
1.  pochopi' intelektuálne – rozumom
2.  prija' a zamilova' si ju
3.  podriadi' sa pravde svojou vô!ou

*o je ve!mi dôle(ité, ak máme pre(i' tú oslobodzujúcu moc pravdy? Je to práve ten tretí 
krok. Musíme sa pravde podriadi' svojou vô!ou. Ak sme to neurobili, neza(ijeme oslobodzu-
júcu moc pravdy! Nesta$í len ma' pravdu! Musíme pravde dovoli', aby mala NÁS! Nesta$í 
vlastni' pravdu. Musíme pravde dovoli', aby sa zmocnila na&ej vôle. Potom a jedine potom, 
ke) urobíme ten tretí krok, za(ijeme jej oslobodzujúcu moc. A napokon, samozrejme, kto je 
pravda? Je to Je(i&... 

Youth ś Instructor, 20. september 1900: „Ke' sa !lovek podvolí Kristovi, myse& je prinesená 
pod vládu zákona...“ Pre$o je myse! prinesená pod vládu zákona? *o je vládnucou silou v !ud-
skej prirodzenosti? *o ovláda e&te aj to, $o prebieha v mysli? Je to vô!a. A ak správcu mysle, ba 
vlastne správcu celého $loveka podriadime Bo(ej vláde, potom sa pod "u dostáva cel# $lovek 
a sme pod vládou zákona. 

Ale ak# je to zákon? Pochopte tento bod, je dôle(it#: „Ke' sa !lovek podvolí Kristovi, 
myse& je prinesená pod vládu zákona, no je to krá&ovsk# zákon, ktor# hlása prepustenie ka%-
dému zajatcovi. Len ke' sa &udia zjednotia s Kristom, mô%u by" oslobodení. Podriadi" sa vôli 
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Krista znamená obnovi" dokonalú mu%nos". Hriech mô%e zví"azi", len ke' oslabí myse& a zni!í 
slobodu du$e.“ 

Moji milí priatelia, $o si v&etci musíme uvedomi' je, (e ke) svoju vô!u podriadime vláde 
Je(i&a Krista, neprechádzame z tyranie hriechu, ná&ho ja a satana pod tyraniu Boha Otca, Boha 
Syna a Boha Ducha. Nie je to len prechod spod jedného zajatia, do poroby druhého. V sku-
to$nosti vychádzame zo zajatia na slobodu. Na úplnú, dokonalú slobodu. Pre$o? Lebo zákon, 
ktorému podria)ujeme svoju vô!u, je napísan# v na&ich srdciach (Rim 2,15) a je to zákon lásky. 
(Rim 13,8-10) Je to zákon lásky, ktor# nám jedin# mô(e pomôc' oslobodi' sa spod tyranie 
sebectva. 

Tí, $o sú riadení zákonom lásky a sú mu poddaní, tí sú úplne slobodní, lebo poslúchajú, 
preto(e chcú poslúcha' a nie preto(e musia poslúcha'. Oni chcú... Milujú Boha zvrchovane 
a ostatn#ch nesebecky, (DA 607.2) a preto poslúchanie zákona nie je (iadny problém. Nie je to 
&krípanie zubami a program s názvom „donú' sa urobi' to.“ Ani na to nepomyslia ako na povin-
nos'. V skuto$nosti, ak ich motivuje láska, je to pote&enie. Nepú&'ajte to zo zrete!a! 

V&imnite si e&te nie$o iné: „Podriadi" sa vôli Krista znamená obnovi" dokonalú mu%nos".“ Te-
raz sestry, neviem, ako si to vztiahnete na seba, ale chcel by som sa tu prihovori' mojim bratom. 
Mu(i, 'a(ko popísa' rados', ktorú som pre(il, ke) som podriadil svoju vô!u vláde Je(i&a Krista, 
a to ma oslobodilo od star#ch návykov a dedi$n#ch sklonov, $o ma tak tyransky ovládali to!ké 
roky. Neviem vám vypoveda', akú rados' som z Bo(ej milosti pre(il, ke) som bol osloboden# 
z tyranského zajatia hriechu, satana a svojho ja. Je to také nádherné, ma' Bo(ou milos'ou obno-
venú mu(nos'. By' schopn# poveda': NIE! mojim zdeden#m a pestovan#m sklonom a odmiet-
nu', aby ma )alej ovládali. Je to ú(asné, by' znovu mu(om. Je v tom ohromná rados'. 

Viete, my v t#chto d"och tak prekrútene chápeme, $o to znamená by' skuto$n#m mu(om. 
Máme ten umel#, chlapsk# vzor, kde je mu( prinajmen&om 1,80m vysok#, &irok# v pleciach, 
úzky v bokoch, v&ade zarasten#... Nezmysel. Mu( mô(e mera' 2,10 m a by' totálny slaboch, ak 
nevie ovláda' svoje chute a vá&ne. (PP 567.3) Mu(a robí mu(om to, (e vie ovláda' svoje chute 
a vá&ne, potlá$a' svoj temperament a ovláda' svoj jazyk. (2MCP 520.3) V obnovovaní mu(nosti 
je ohromná rados'. Nie je to ni$ deprimujúce, ke) ste oslobodení od tyranie hriechu, svojho ja 
a satana. Je to ú(asná vec! Taká oslobodzujúca! Je to pote&enie! O(ivuje to dôstojnos', hrdos', 
re&pekt a sebaúctu. 

Kristus u$il o nevyhnutnosti !udského úsilia. Nie je to nie$o, $o by nebol jasne vyhlásil sám 
Je(i&. Bolo to viac ne( len pri jednej príle(itosti, ale v&imnite si túto – Luká& 13,24: „Sna%te sa 
vojs" tesnou bránou.“ „Sna%te sa“ B to slovo znamená hú(evnato, vytrvalo, maximálne sa usilova'. 
V&imnite si, $o nám hovorí a ako to rozvíja in&pirácia. 

Mount of Blessings, str. 141-143: „Oneskoren# pútnik, ktor# sa chcel dosta" k mestskej bráne 
e$te pred západom slnka, sa musel ve&mi ponáh&a". Cestou sa nesmel ni!ím rozpty&ova". Jeho myse& 
bola upriamená len na jedno – vstúpi" cez bránu. Rovnaká cie&avedomos", povedal Kristus, je po-
%adovaná v %ivote kres"ana. Otvoril som vám slávu charakteru, ktorá je tou pravou slávou môjho 
krá&ovstva. Hoci vám neponúka %iadne pozemské panstvo, predsa je hodná va$ej najvy$$ej tú%by 
a snahy. Nevyz#vam vás, aby ste bojovali o nadvládu nad ve&rí$ou sveta, no to e$te neznamená, %e 
tu nie je %iadny boj, ktor# máte bojova", %iadne ví"azstvo, ktoré máte získa". Vyz#vam vás, bojujte, 
zápaste, aby ste mohli vojs" do Môjho duchovného krá&ovstva. ,ivot kres"ana je boj a pochod. No 
na ví"azstvo, ktoré treba dosiahnu", nesta!í &udská sila. Bojiskom je územie srdca.“ 

Oliver
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Ktorú vládu obnovujeme v prvom rade? Vládu nad oblas'ou srdca. Bratia a sestry, nemô(e 
nám by' zverená vláda nad obnovenou Zemou, k#m nezískame vládu nad oblas'ou na&ich s=dc. 
Bojiskom je územie srdca. „Boj, ktor# musíme bojova" 1 ten najvä!$í boj, ak# kedy !lovek bojoval 
– je odovzdanie sa Bo%ej vôli. Prinies" srdce do nadvlády lásky. Stará prirodzenos", zrodená z krvi 
a vôle tela, nemô%e zdedi" Bo%ie krá&ovstvo. Musíme sa vzda" dedi!n#ch sklonov a star#ch návy-
kov... Bo%í Duch pracuje skrze na$e vrodené schopnosti a mo%nosti. Na$e sily musia spolupracova" 
s Bohom... Na$a vô&a musí prejs" na stranu Bo%ej vôle... POTOM budeme, s báz*ou a s trasením 
pracova" na svojom spasení, lebo je to Boh, ktor# vo vás pôsobí i chcenie i !inenie pre zá&ubu.‘“ 
(Filip 2,12-13)

Úpenlivo vás prosím kvôli vám a kvôli Kristovi: Odovzdajte svoju vô!u bezv#hradne vláde 
Je(i&a Krista. On vám dá moc, neobmedzenú moc, aby ste znovu získali vládu, predov&etk#m 
nad svojím srdcom, a to a( do tej miery, (e sa nau$íte pre lásku Kristovu a v sile Ducha Svätého, 
zajíma' v plen ka(dú myse! do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5) To je cie!. Nezastavujte!... 
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27.KAPITOLA

KE( $IADOS% PO'NE
(Jak 1,15)

Ka(dé &túdium o poku&ení a o prekonávaní poku&enia, by nás zaviedlo do Jakubovej knihy, je 
tak? Jakub sa zrejme viac ne( ktor#ko!vek in# biblick# pisate!, zameriava na poku&enie a jeho 
anatómiu. Na proces, ak#m sa poku&enie stáva hriechom a ako mô(eme zabráni' tomu, aby sa 
ním stalo. Je na)isto nevyhnutné, aby sme presne vedeli, ako a kedy sa poku,enie stáva 
hriechom, ak máme vedie-, ako tomu zabráni-. 

Je to hriech, (e sme pokú&aní? Nie, nie je. No dobre, ale potom v ktorom okamihu sa poku-
&enie stáva hriechom? Vä$&ina !udí si myslí, (e poku&enie sa nestáva hriechom, k#m nevykonáte 
skutok. Je to tak? Rozhodne nie. Tak to veru nie je. Je ve!mi dôle(ité, aby sme tomu správne ro-
zumeli. Tak(e dovo!me Jakubovi, aby nám pomohol dospie' k presnému, správnemu chápaniu 
toho, ako sa poku&enie stáva hriechom. 

Na úvod ná&ho &túdia sa pozrime na Jakuba 1,12: „Blahoslaven# mu%, ktor# zná$a poku$enia, 
lebo ke' bude skúsen# a doká%e sa, dostane korunu %ivota, ktorú Pán zas&úbil t#m, ktorí ho milu-
jú.“ V tom jednoduchom ver&i sa skr#va ve!mi zaujímavá, pozoruhodná pravda.

Predov&etk#m si v&imnite, (e sme po(ehnaní (blahoslaven#), ke) zná&ame poku&enia. In#mi 
slovami, v poku&ení sa skr#va potenciálne po(ehnanie. Ale $o z neho robí, alebo nerobí po(eh-
nanie? Závisí to od toho, $i ho znesieme, alebo nie, $i ho prekonáme, alebo nie. 

A v&imnite si prosím, (e zná&anie poku&enia nie je len na po(ehnanie, ale je dôle(ité aj na to, 
aby sme boli preskú&aní, $i sme sa osved$ili. Toto t#m myslel, ke) povedal: „...lebo ke' bude 
skúsen# a doká%e sa.“ 

Pozrite, na&a viera a láska ku Kristovi sa musí potvrdi' ako pravá, ak nám má by' zverená 
koruna (ivota. Ak# (ivot nám Boh hodlá zveri'? Ve$n#. A vedzte prosím, (e Boh nemô(e da' 
ve$n# (ivot len tak hocikomu. Komu jedine mô(e zveri' ve$n# (ivot? Len t#m, ktorí u( natrvalo 
a neodvolate!ne prekonali hriech. Ak sme nedospeli do toho bodu, (e by sme v skuto$nosti rad-
&ej zomreli ako zhre&ili, nemô(e nám by' zveren# ve$n# (ivot. Lebo ke) nás Boh vezme do neba, 
neurobí nás neschopn#mi hre&i'. Technicky vzaté, máme stále schopnos' hre&i', no nikdy to 
neurobíme, lebo sme boli vyskú&aní na Zemi a nezvratne sme dokázali, (e Krista tak ve!mi mi-
lujeme, a preto hriech tak ve!mi nenávidíme, (e by sme rad&ej v)a$ne polo(ili na&e (ivoty, ne( 
vedome zhre&ili. V)aka tomu nám mô(e by' bezpe$ne zverená ve$nos'. „...lebo ke' bude skúsen# 
a doká%e sa, dostane korunu %ivota, ktorú Pán zas&úbil t#m, ktorí Ho milujú.“ Milujú Ho tak ve!-
mi, (e by rad&ej zomreli, ako ho neposlúchli, sklamali, $i nesprávne prezentovali. 
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Review and Herald, 6. december 1881: „Na$a viera,“ a mohli by sme tie( doda', tak ako autorka 
neskôr v tomto v#roku B na&a láska B „na$a viera musí by" v tomto svete vyskú$aná. Kristus zví"azil 
za nás a tak nám umo%nil, aby sme tie% zví"azili. Musíme tu zná$a" skú$ky a poku$enia, a potom, ak 
budeme verní, dostaneme korunu %ivota. ,Blahoslaven# mu%, ktor# zná$a poku$enia, lebo ke' bude 
skúsen# a doká%e sa, dostane korunu %ivota.‘ Budeme vystavení rozmanit#m poku$eniam, ale ak ich 
správne znesieme, zu$&achtia nás a o!istia, tak ako sa zlato !istí v ohni.“ Vidíte to potenciálne po(eh-
nanie v poku&ení? O$is'uje nás. Zu&!ach'uje na&u vieru a lásku t#m, (e nás skú&a v ohni... „Av$ak, 
ke' budeme vystavení poku$eniam sveta, to, o !om sme si mysleli, %e je zlato, sa uká%e ako oby!ajná 
troska. Ná$ Vykupite& tú situáciu vidí a radí v$etk#m, aby si od Neho kúpili zlato pre!istené v ohni, 
(Zj 3,18) ktor#m je pravá viera a skuto!ná láska, milos", ktorú nezni!ia zúrivé poku$enia.“

Pozrite sa, $o sa tu deje. *asto sme presved$ení o tom, (e sme silnej&í, ne( v skuto$nosti sme, 
a Boh, aby nás upozornil na na&u zranite!nos' a slabos' dovo!uje, aby sme boli pokú&aní, skú&aní 
a $istení, aby nás upozornil na na&e slabosti. Pre$o je to také dôle(ité? Lebo sa nás pokú&a pripravi' 
najmä na to, aby sme pre&li intenzívnym $asom skú&ania a pre$is'ovania, ktor# naz#vame „dobou 
sú(enia.“ (GC kap. 39) No tie( sa sna(í pre$isti' a zu&!achti' na&u vieru a lásku, in#mi slovami, 
rozvinú' ná& charakter, aby nám mohol by' zveren# ve$n# (ivot. Tak(e s t#mto v&etk#m na pamäti 
je jasné, (e ke) nepod!ahneme poku&eniam, je to skuto$ne po(ehnaním... 

Jakub )alej prechádza k anal#ze samotného procesu poku&enia. Predov&etk#m sa chce ne-
do$kavo presved$i', $i vieme, (e Boh nie je priamo zodpovedn# za na&e pokú&anie. Boh nie je 
„priamo“ zodpovedn#. Prosím vás, v&imnite si tu ten vystihujúci v#raz. Jakub 1,13: „Nech nikto 
nehovorí, ke' je pokú$an#, %e vraj ,pokú$an# som poku$ením od Boha,‘ lebo ve' Boha nemo%no 
pokú$a" na zlé, a tie% ani sám nepokú$a nikoho.“ 

Je jasné, (e samotn# Boh nás nepokú&a priamo nie$ím zl#m, $i v zlom. No Písmo jasne na-
zna$uje, (e Boh dopú&'a, aby sme boli pokú&aní. Boh nás nepokú&a, ale dovo!uje, aby sme boli 
pokú&aní. Pre$o to dovo!uje? Presne kvôli tomu potenciálnemu po(ehnaniu, ktoré prichádza, 
ke) tomu poku&eniu v Jeho sile odoláme. 

1. Korin'anom 10,13: „Iba &udské poku$enie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je vern#, ktor# 
vás nedá pokú$a" nad va$u mo%nos", ale spôsobí s poku$ením aj v#chod z neho, aby ste mohli 
znies".“ No nie je to vzácne zas!úbenie? Chvála Bohu za". Boh dovo!uje, aby sme boli pokú&aní, 
lebo chce, aby sme t#m, (e prekonáme poku&enia zosilneli.

Sp#tajte sa nejakého kulturistu. Ako rozvíja svoje telesné svaly a &!achy? Prekonáva odpor 
záva(í. A v(dy, ke) to robí, jeho telesné svaly silnejú! Tak je to i s poku&ením a rozvíjaním na&ich 
duchovn#ch svalov a &liach. V(dy, ke) prekonáme poku&enie, staneme sa duchovne silnej&ími. 
Je to ú(asn# tréning. No chvála Bohu, (e v tejto duchovnej kulturistike máme trénera, ktor# 
vie, kde sme. A vie, $o v danom okamihu v na&ej duchovnej zrelosti a rozvoji zvládneme. On 
nedovolí, aby sme boli pokú&aní viac, ne( v danom bode unesieme.

Rád o tom prem#&!am ve!mi doslovne. Ak sme v Kristovi, nemô(e nás ni$ postihnú', iba 
ak by to dovolil Kristus. Tu zrazu prichádza diabol s poku&ením. Ale ja som v Kristovi. Tak(e 
skôr, ako nás mô(e diabol vôbec pokú&a', musí dosiahnu', aby mu to Kristus dovolil. Lebo ke) 
som v Kristovi, nepostihne ma ni$ okrem toho, $o On sám dovolí. Vidíte tu ten ve!mi doslovn# 
obraz? Tak(e ke) príde nepriate! s poku&ením, Kristus povie: „Po$kaj chví!u, $o tu zam#&!a&? 
Chcem vedie', $i Zuzka, Dávid, Janko, Anka... v tomto okamihu vo svojom duchovnom v#voji 
také nie$o zvládne.“ Ak je to poku&enie, aké mô(em zvládnu' v danom okamihu svojho rozvoja 
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a zrelosti, Kristus povie: „Dobre, urob to.“ Pre$o? Kvôli po(ehnaniu, ktoré dostanem, ke) pre-
konám to poku&enie v Jeho sile. On nikdy nedovolí, aby som bol pokú&an# nad to, $o znesiem. 
Ako mô(ete neuspie' s tak#m trénerom po boku? 

Signs of the Times, 18. december 1893: „Poku$enie nie je hriech a nenazna!uje, %e Boh sa 
na nás hnevá. Boh strpí, aby sme...“ Slovo strpí je len zastarane povedané „dovolí.“ „Boh strpí, aby 
sme boli pokú$aní, ale ka%dé poku$enie meria a pride&uje pod&a na$ej sily odola" zlu a prekona" ho. 
Práve v !ase skú$ky a poku$enia mô%eme zmera" mieru na$ej viery a dôvery v Boha a odhadnú" 
stálos" ná$ho kres"anského charakteru. Ak sa necháme &ahko vyprovokova" a premôc", malo by nás 
to znepokoji", lebo na$a sila je malá.“ 

Kristus dovo!uje, aby sme boli pokú&aní, nielen kvôli po(ehnaniu, ktoré je potenciálne na&e, 
ak poku&enie prekonáme, ale tie( kvôli tomu, aby nám pomohol uvedomi' si, akí sme slabí, 
a ako zúfalo potrebujeme trénova' tie duchovné svaly a zosilnie'. Pochopte tu jedno B ak ne-
zvládnete „2-kilové“ poku&enie, tak neskôr budete vo ve!k#ch 'a(kostiach, ke) prídu „90-kilové“ 
poku&enia, ktoré budete musie' zvládnu'. Je(i& chce, aby ste za$ali trénova', aby ste ich potom, 
ke) $asy budú naozaj 'a(ké, vedeli zvládnu' v Jeho sile. Malo by by' pre nás v#strahou, ak sa 
zlo(íme pod „2-kilov#m“ poku&ením. 

„Zvá%me slová útechy, ktoré nám boli zanechané pre na$e pou!enie: ,Iba &udské poku$enie vás 
zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je vern#, ktor# vás nedá pokú$a" nad va$u mo%nos", ale spôsobí 
s poku$ením aj v#chod z neho, aby ste mohli znies".‘ (1 Kor 10,13) Boh pride&uje poku$enie úmerne 
sile, ktorú mô%e da", a nikdy nedovolí, aby sme boli pokú$aní nad na$u schopnos" odola", !i znies". 
,Pán vie vytrhnú" pobo%n#ch z poku$enia.‘“ (2 Pet 2,9)

Neviem o ni$om, $o by hovorilo presved$ivej&ie o Bo(ej zvrchovanosti ako fakt, (e Boh mô(e 
vzia' to najvä$&ie úsilie ná&ho najhor&ieho nepriate!a – teda jeho úsilie zni$i' nás – a zmeni' ho 
na na&e najvä$&ie po(ehnania. Prem#&!ajte o tom! 

Viete si predstavi', ako to musí satana frustrova' a rozzúri'? Ke) sa objaví s poku&ením, 
od ktorého tak stra&ne o$akáva, (e spôsobí na&e potknutie a pád a my ho miesto toho, v)aka 
na&ej závislosti na Kristovi, pou(ijeme v ná& prospech. Nepotkneme sa, ale ho pou(ijeme ako 
odrazov# mostík. Vyzdvihne nás to bli(&ie ku Kristovi, urobí nás viac Jemu podobn#mi a posil-
ní nás. Viete si predstavi', ako to satana musí frustrova' a rozzúri'? P#tam sa vás teda, ke) je 
tak# Boh s nami, kto je proti nám? (Rim 8,31) Ako mô(ete neuspie'? S tak#m Bohom po boku 
nemô(ete neuspie'! Ubezpe$te sa v&ak, (e ste v @om, prosím. 

Vrá'me sa k na&ej pasá(i v Jakubovi. Ak teda poku&enie neprichádza priamo od Boha, odkia! 
prichádza? Vä$&inou !udia povedia: „Od satana.“ Ak ste si to mysleli aj vy, sko$ili ste oboma 
nohami rovno do mojej pasce. Ke) sa p#tame, odkia! pochádza poku&enie, in&tinktívne si mys-
líme, (e od satana, diabla, samozrejme. V&etci vieme, (e poku&enie prichádza od diabla. No ste 
si t#m istí? V&imnite si tu nie$o ve!mi dôle(ité. V&imnite si v tejto h;bkovej anal#ze poku&enia, 
$ie meno tu nie je ani len spomenuté? 

Pouká(eme si tu na pä' vecí. Bol by som rás, keby ste si ich úh!adne zapísali do samotného 
ver&a vo svojej Biblii, aby ste to tam mali natrvalo. Pä' &tádií, alebo krokov v procese poku&enia. 
Podrobne si to rozoberieme.

Jakub 1,14-15: Toto je roz&írená verzia jednoduchej pravdy, ktorú nám dáva Pavol: „Lebo od-
platou za hriech je smr".“ (Rim 6,23) Jakub nás berie k tomu, $o sa deje pred hriechom a dop;"a 
detaily, ktoré nás vedú k závere$nej smrti. 
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1.  &tádium: „Ale ka+d/ je pokú,an/ od svojej +iadosti, vyvla)ovan/ a váben/.“ – budeme 
to naz#va' „zvádzanie“

2. &tádium: „A potom +iados-, ke1 po)ne...“ B nazveme to „po)atie“ 
3.  &tádium: „rodí hriech“ B nazveme to „pôrod“ 
4.  &tádium: „a hriech, ke1 je vykonan/,“ B nazveme to „rast“
5.  &tádium: „plodí smr-,“ – tak to budeme vola' „smr!“ 

Tak(e tu máme 5 &tádií: Zvádzanie, po$atie, pôrod, rast, smr'. *ie meno nebolo ani len 
spomenuté? Satanovo. On tu nie je ani len spomenut#. Je to azda preto, (e sa satan v poku&ení 
neanga(uje? Nie, to by som nikdy netvrdil. Pre$o teda Jakub satana ani len nespomenie, v tejto 
h;bkovej anal#ze procesu poku&enia? Nu(, (eby azda preto, (e sa nás tu Jakub sna(í chráni' pred 
na&ím, a( príli& !udsk#m sklonom, poveda': „Diabol ma k tomu donútil,“ ke) pod!ahneme 
poku&eniu? 

Pozrite, Jakub si plne uvedomuje tento sklon v !udskej prirodzenosti, ve) aj on ju má. A u( 
na samom za$iatku, ke) sa Hospodin obracia k (ene a p#ta sa jej: „(o si to urobila?“ <ena mu 
odpovie: „Had ma zviedol a jedla som.“ (1 Moj 3,13) In#mi slovami: „Diabol ma k tomu donú-
til“ B a od tej doby to robíme. 

Milí priatelia, myslíte si, (e diabla &tve, ke) ho viníme z ná&ho hre&enia? Nie, je cel# nad&en#. 
Ak toti( viníme jeho, tak nevieme, kde je skuto$n# problém. A ak nevieme, v $om skuto$ne 
problém spo$íva, tak si s ním nepomô(eme. A nebudeme ani h!ada' rie&enie, a myslím si, (e 
práve preto Jakub ani len nespomenul diablovo meno. Prosím pochopte, (e ke) pod!ahneme 
poku&eniu, nemô(eme poveda', (e „diabol ma k tomu donútil.“ Pre$o? Lebo diablovi nie je do-
volené, aby niekoho donútil podda' sa poku&eniu, a síce kvôli obmedzujúcemu vplyvu, ak# má 
na $loveka Hospodin. Samozrejme, iba ak ten $lovek zaryto neodmieta obmedzujúci, milostiv# 
vplyv Hospodina, nespácha neodpustite!n# hriech a nepredá svoju du&u satanovi. Potom má 
u( vládu satan a mô(e núti' démonom posadnutého robi' veci, ktoré by mo(no nikdy ani len 
nechcel urobi'. 

Testimonies, zv. 2, str. 294: „Je pravda, %e satan je ve&k# pôvodca hriechu, av$ak to neosprave-
dl*uje %iadneho !loveka, %e mô%e hre$i", preto%e on nemô%e donúti" &udí, aby robili zle. Pokú$a ich 
a budí zdanie, %e hriech sa javí ako lákav# a príjemn#, ale musí to prenecha" ich vlastnej vôli, !i to 
urobi" chcú, alebo nie.“ Mô(eme teda $estne a oprávnene poveda', ke) pod!ahneme poku&eniu, 
(e „diabol ma k tomu donútil?“ Nie, nemô(eme. Satan to musí necha' na na&ich vô!ach, $i to 
urobíme, alebo nie. Tak(e znovu: odkia! prichádza poku&enie? Z dvoch zdrojov. 

Mount of Blessings, str. 116: „Poku$enie je zvádzanie na hriech a neprichádza od Boha, ale od sa-
tana...“ To je prvá vec, ktorú Jakub uvádza. Po druhé uvádza: „...a od zla na$ich vlastn#ch s+dc.“

Teraz na tom so mnou popracujte. Poku&enie prichádza od satana a od zla na&ich vlastn#ch 
s=dc. Áno, mo(no ho rozdúchal satan, no napriek tomu prichádza z na&ej padlej, telesnej pri-
rodzenosti, z ni(&ej skazenej prirodzenosti, zvanej telo B ktorá hoci v kres'anovi viac nevládne, 
predsa zostáva. A neuspokojuje sa len s t#m, (e zostáva, chce aj vládnu'. Preto Pavol napomína: 
„Nech teda nekra&uje hriech vo va$om smrte&nom tele, aby ste ho poslúchali, toti% hriech, v jeho, to 
jest tela, %iadostiach.“ (Rim 6,12)

Ve!mi zaujímavé: prv#m zdrojom poku&enia je satan. O$ividne, hoci to nie je normou, toto 
je v#nimka. Satan zrejme mô(e v&tepi' priamo do mysle zlé my&lienky, a tu je pozoruhodn# 
v#rok, o ktor# sa chcem s vami podeli'. 
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Manuscript Release, zv. 2, str. 343-344: „Pred nieko&k#mi hodinami som po!úvala s"a%nosti 
jednej su%ovanej du$e. Satan k nej pri$iel neo!akávane.“ Je to be(ná norma pre satanov spôsob 
pokú&ania? Nie, nie je to norma. „Satan k nej pri$iel neo!akávane.“ Toto je, in#mi slovami, v#-
nimka. „Myslela si, %e sa rúhala Spasite&ovi, lebo poku$ite& jej ustavi!ne podsúval my$lienku, %e 
Kristus je len !lovek, ni! viac ako len dobr# !lovek. Myslela si, %e satanove na$epkávania sú pocit-
mi jej vlastného srdca, a to ju desilo. Myslela si, %e popiera Krista a jej du$a sa zmietala v agónii 
a utrpení. Ubezpe!ila som ju, %e tieto vnuknutia nepriate&a nie sú jej vlastné my$lienky, %e Kristus 
jej rozumel a prijal ju. ,e s t#mi vnuknutiami musí naklada" ako s tak#mi, ktoré sú cele od satana 
a jej odvaha musí rás" úmerne sile poku$enia. Musí poveda": ,Som Bo%ie die"a. Odovzdávam seba, 
telo i du$u, Je%i$ovi. Nenávidím tieto márnivé my$lienky.‘ Povedala som jej, aby ani na chví&u 
nepripustila, %e pochádzajú od nej, aby satanovi nedovolila zra*ova" Krista t#m, %e ju uvrhne 
do nevery a malomyse&nosti. T#m, !o sú takto pokú$aní, chcem poveda": Ani na chví&u si nepripus-
tite satanove poku$enia ako také, ktoré sú v súlade s va$ou vlastnou mys&ou. Odvrá"te sa od nich 
tak, ako od samotného protivníka.“ 

Toto je jeden spôsob, ak#m nás satan pokú&a B priamo do myslí nám v&tepuje zlé my&lienky. 
Proste obíde starého $loveka a vlo(í do na&ej mysle ur$itú my&lienku. 

Ke) u( sme pri tom, verím, (e toto nie je najbe(nej&ia forma poku&enia. Ktorá je potom 
najbe(nej&ia? Satan nás naj$astej&ie pokú&a podnecovaním na&ich vlastn#ch zvráten#ch, sebec-
k#ch, skazen#ch chú'ok a vá&ní prostredníctvom zmyslov#ch vnemov, ktoré cez zmysly vstupu-
jú do mysle. Je to najpreva(nej&ou formou poku&enia. 

Nu(, satan v tom má prsty, ale v skuto$nosti by si mohol zbali' kufre a ís' domov, nech u( 
je to kdeko!vek, a vä$&ina !udí by ani nepostrehla rozdiel. Pre$o? Lebo svet je na$isto zaplave-
n# zmyseln#mi, telesn#mi, materialistick#mi, egocentrick#mi vstupmi. V&ade, kam sa pozriete, 
v&etko, $o po$ujete a vidíte na tomto svete, má za cie! stimulova' (iadostivos' tela, (iados' o$í 
a p#chu (ivota. (1 Ján 2,16) Je to tak preto, (e satan je knie(a'om tohto sveta, (Ján 14,30; Ef 2,2) 
a zorganizoval to tak zámerne. 

Manuscript 47, 1896: „Satan nad nami !asto ví"azí pomocou na$ich prirodzen#ch sklonov 
a chutí. Tie ustanovil Boh, a ke' ich dal !loveku, boli !isté a sväté.“ 

Na $o satan apeloval u na&ich prv#ch rodi$ov v záhrade Eden? Eva videla, (e strom je dobr# 
na jedenie, (e je (iados'ou o$iam, aby urobil $loveka rozumn#m. (1 Moj 3,6) Tie Bohom dané 
schopnosti, ktor#mi sme mali vychutnáva' zmyslové pote&enie zákonn#m, legálnym spôso-
bom, vychutnáva' nadobudnutie pekn#ch vecí, potechu o$iam a te&i' sa zo sebazdokona!ovania 
na Bo(iu slávu, boli pre(iaduce, aby urobili $loveka rozumn#m. Boli to bezhrie&ne, skuto$ne 
sväté, Bohom dané tú(by. *o sa v&ak stalo, ke) sa im na&i prví rodi$ia oddali hrie&nym spôso-
bom? Stali sa zvráten#mi a zvrhl#mi, stali sa nesvät#mi a teraz ich naz#vame: „telesné %iadosti, 
ktoré bojujú proti du$i.“ (1 Pet 2,11) Teraz sú naz#vané (iados'ou tela, (iados'ou o$í a p#chou 
(ivota. (1 Ján 2,16) 

„Satan nad nami !asto ví"azí pomocou na$ich prirodzen#ch sklonov a chutí. Tie ustanovil Boh, 
a ke' ich dal !loveku, boli !isté a sväté, ale &udské prirodzené chute sa zvrátili následkom pô%itkár-
stva. Nesvät#m ukájaním sa z nich stali telesné %iadosti, ktoré bojujú proti du$i‘. (1 Pet 2,11) Pokia& 
kres"an nebdie na modlitbe, prenecháva vo&nú vládu návykom, ktoré by mal prekona". Ak necíti 
potrebu ustavi!ného bdenia, neustálej ostra%itosti, jeho sklony, zneu%ívajúce a zavádzajúce budú 
prostriedkom jeho odpadnutia od Boha.“ 
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Varujem vás, bu)te v strehu! To preto je Pavol tak# znepokojen#, dokonca aj ako zrel# kres-
'an. Dokonca v závere$n#ch hodinách svojho zbo(ného (ivota je tak# znepokojen#, a do tváre 
bije svoje telo a podma"uje si ho, aby sám nezlyhal. (1 Kor 9,27) Naliehavo si uvedomuje tú 
potenciálnu mo(nos', a to musíme aj my. 

Prí$inou, pre$o satan vy'a(í tak ve!a z tohto typu poku&enia, je práve to pote&enie, ktoré 
pô(itkárstvo priná&a. Najmä v oblasti (iadostí tela, a síce chu' a vá&e". Priná&a holdovanie chuti 
a vá&ni zmyseln# pô(itok? Evidentne áno. Kto z toho urobil príjemn# zá(itok? Boh. Bol to Bo(í 
nápad. A satan cudzopasí na Bo(om dare a pomocou nezákonného a sebeckého, nadmerného 
pô(itkárstva nás dostane k sebazni$eniu! Proste z toho vy(m#kava v&etok zmyseln# pô(itok, 
ak# len mô(e získa'. Drvivá vä$&ina !udí na tomto svete usilovne ni$í samu seba, pô(itkárstvom 
v t#chto oblastiach. <iados' o$í a p#cha (ivota tie( priná&ajú pote&enie. Radi dostávame ve!a 
pekn#ch vecí, a tak pokra$ujeme v tejto &ialenej honbe za nadobúdaním pekn#ch vecí tohto 
sveta, a je to úplne mimo kontroly. 

Viete, ktor# priemysel patrí k najvä$&ím v Spojen#ch &tátoch? Obchody s prenájmom sklado-
v#ch priestorov. Pre$o? Kvôli tej nezdravej posadnutosti nadobúdania si vecí, ktorú Ameri$ania 
majú. Radi nakupujú „do odpadnutia.“ Je v tom pô(itok. Nadobúdajú si haraburdy a $oskoro 
im skrine praskajú vo &víkoch, a potom gará( praská vo &víkoch, tak(e si musíte niekde vonku 
postavi' ve!kú gará(. A ak si ju nepostavíte, musíte si ju prenaja' od niekoho iného. Je(i& o tom 
hovoril krásne podobenstvo. (Luk 12,15-35) 

A po tretie, je v tom sebecká motivácia, viete, ke) vás obdivujú za va&e úspechy, aj to priná&a 
pote&enie. A tak sa )alej &ialene nahá"ame, aby sme ukojili (iados' tela, (iados' o$í a p#chu 
(ivota, (1 Ján 2,16) a to kvôli pô(itku, ktor# nám to priná&a. Práve takto diabol vy'a(í tak ve!a 
z toho, k $omu nás dovedie.

Hovorili sme teda o tom, odkia! prichádza poku&enie, a na&a )al&ia otázka je (ivotne dôle-
(itá. Potrebujeme sa ubezpe$i', (e rozumieme tomu, v ktorom bode a presne pomocou $oho 
sa poku&enie stáva hriechom. Je dôle(ité, aby sme to vedeli? Áno, lebo len ke) presne viete, 
v ktorom bode a ak#m spôsobom sa poku&enie stáva hriechom, mô(ete zabráni' tomu, aby sa 
naozaj stalo hriechom. Nu(, ako a kedy sa poku&enie stáva hriechom? Pou(ime ná& ver&, kde 
nám Jakub na$rtol 5-fázov# proces. 

Op#tam sa takto: Kedy sa poku&enie stáva hriechom? V prvom, druhom, tre'om, &tvrtom, 
alebo piatom &tádiu? Tu máme 14. ver&: „Ale ka%d# je pokú$an# od svojej %iadosti, vyvla!ovan# 
a váben#, a potom %iados", ke' po!ne, rodí hriech, a hriech, ke' je vykonan#, plodí smr".“ 

Ja verím tomu, (e poku&enie sa stáva hriechom v druhom ,tádiu. Pre$o? Ako? Nu(, myslím 
si, (e ak si uvedomíme duchovnú rovnocennos' ka(dého z t#chto &tádií, pochopíme, pre$o som 
vybral práve toto druhé &tádium. Pre t#ch z vás, ktorí boli za prvé &tádium, mô(em uvies' tie( 
dobr# dôvod. Treba rozli&ova' jemné odtiene. Tí z vás, $o ste boli za 3. &tádium: je mi !úto, ale 
skuto$ne ste trafili ved!a. Tam neviem uvies' (iadny dôvod. Po)me na tom popracova':

1. &tádium: Je to &tádium zvádzania. Ak# cie! má zvodca? Splodi' hriech. Kto zvádza? Star# 
$lovek. „Ale ka%d# je pokú$an# od svojej...“ vlastnej „...%iadosti, vyvla!ovan# a váben#.“ (Jak 1,14) 
To sú (iadosti tela. To je tá ni(&ia, zvrátená prirodzenos' naz#vaná „star# $lovek,“ (Kol 3,9) teda 
„telo.“ (1 Kor 15,50) 

Teraz by ste mohli poveda': „No, myslel som si, (e umrel.“ Áno, vierou. A viera je podstatou 
toho, na $o sa $lovek nadeje, presved$ením o veciach, ktoré sa nevidia. (<id 11,1) Musíme ho 
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poklada' za m=tveho, (Rim 6,11) okamih za okamihom, preto(e v empirickej realite je stále (iv# 
a zdrav# v domácnosti môjho ja. Stále sa sna(í niekoho zvies'. Aby mohol vzniknú' hriech, 
usiluje sa o jeho zrodenie. 

Dovo!te mi to poveda' takto: Budeme hovori' o reálnej základnej biológii. Ak chce star# $lo-
vek uspie' pri zrodení hriechu, musí ma' pomoc (eny. A $o je tá (ena, ktorej pomoc potrebuje? 
Je to vô!a. 

Vô!a je (ena v prirodzenosti $loveka. Viete, ona je zodpovedná za domácnos' môjho ja, 
ona ju vedie. Ale ona sama spadá pod autoritu man(ela. A kto je od prirodzenosti tyransk#m, 
panova$n#m man(elom vôle? Star# $lovek. A ona je bezmocná, poddajná (ena starého $loveka. 
Pozoruhodne to ilustruje rozsudok, vysloven# nad (enou. „Tvoja tú%ba sa ponesie k tvojmu mu-
%ovi, a on bude panova" nad tebou.“ (1 Moj 3,16) 

Teraz, len pre pomôcku k tejto téme, pomenujme si túto (enu. Volajme ju Vilma, dobre? 
Vilma je moja vô!a. Od prirodzenosti je vydatá za starého $loveka. Je to despoticky ovládajúci 
netvor, a musí si v(dy presadi' svoje. Od Vilmy vy(aduje, aby sa podria)ovala a v(dy, ke) chce 
zrodi' hriech, (iada od nej spoluprácu. 

Nu(, moji milí priatelia, musíme tu pochopi' jednu ve!mi dôle(itú pravdu. Ako jedine sa 
mô(e Vilma vyslobodi' z tohto despotického man(elského zväzku? Smr'ou starého mu(a. Viete, 
dokedy sme zosobá&ení? K#m nás smr' nerozdelí. A Vilma je bezmocná, poddajná (ena toho 
nani$hodného starého $loveka zvaného telo, a( pokia! nezomrie. Mô(e nejak#m spôsobom 
zomrie'? Áno! Na to je krí(. 

Ke) prichádzame ku krí(u a prijímame vierou Kristovu smr' za hriech, ako na&u vlastnú, 
ponúka nám to prednos', (e mô(eme pova(ova' toho starého $loveka v nás za m=tveho. Je m=t-
vy hriechu. (Rim 6,11) Teda, ke) prídeme ku krí(u, a Vilma sa rozhodne prija' Kristovu smr', 
má prednos' uzna', (e jej star# mu( je m=tvy, a ke) vierou prijmeme Kristovu smr' hriechu ako 
svoju vlastnú, mô(eme poveda': „Zomieram starému $loveku.“

Len(e, priatelia, $o musíme tie( bezodkladne urobi'? Pod!a Pavla zomierame starému mu-
(ovi preto, aby sme sa mohli zosobá&i' s druh#m. (Rim 7,3) Je to ná& duchovn# man(el, Je(i& 
Kristus. Tak(e pod krí(om nepovieme len: „Zomieram“ starému mu(ovi, ale povieme aj „Áno“ 
Je(i&ovi. Podria)ujem Ti moju vô!u, Pane Je(i&u. Zmocni sa jej. Je tvojou krvou vykúpenou 
nevestou, patrí Tebe. Bezv#hradne Ti poddávam moju vô!u. A len ke) to urobíme, budeme ma' 
od Krista, ná&ho duchovného Man(ela, dostato$nú silu – motivovaní Jeho láskou a Duchom 
Svät#m B na odrá(anie prí'a(liv#ch návrhov starého $loveka, a rozhodneme sa rad&ej podda' 
svoju vô!u (iadostiam Svätého Ducha, ktor# k nám prehovára skrze na&e svedomie.

Vrá'me sa v&ak k na&im &tádiám. Ak sa Vilma poddala vláde Je(i&a Krista, mô(e odrazi' 
zvodné návrhy starého mu(a. No ak sa nepoddala Je(i&ovi Kristovi, ak sa nevydala za druhého 
a nevstúpila do najsvätej&ieho z man(elsk#ch zväzkov, do duchovného man(elstva s Kristom 
– ktor# sa mimochodom sám naz#va na&ím man(elom... (Iz 54,5) Ak vstúpila do toho duchov-
ného zväzku v Jeho sile, mô(e odmietnu' tie lákavé návrhy, ale ak nie, mô(e sa jedine podriadi' 
a súhlasi'. V okamihu, ke) Vilma povie „áno“ (iadostiam tela v súkromí mysle, poku&enie sa 
stalo hriechom. „Ale ka%d# je pokú$an# od svojej %iadosti, vyvla!ovan# a váben#.“ (Jak 1,14) Toto 
je zvádzanie toho starého $loveka. 

Poku&enie musí zapoji' na&e my&lienky. Nie ste pokú&aní, pokia! nie sú zapojené va&e my&-
lienky. *i sa poku&enie stane hriechom alebo nie, o tom rozhodne to, $o s t#mi zl#mi my&lien-
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kami urobíme. Ak privolíme t#m zl#m my&lienkam a dovolíme im, aby nám zotrvávali v mysli, 
v Bo(ích o$iach sme zhre&ili. Zhre&ili sme a v lone mysle je zárodok hriechu. Je to telesné podo-
benstvo, aby nám pomohlo lep&ie porozumie' tomu, $o sa odohráva v duchovnej rí&i. 

Ke) Vilma hovorí „áno“ tú(bam tela, do&lo k po$atiu a v lone mysle je zárodok hriechu. No 
skôr $i neskôr aj tak porodíte. To je )al&ie &tádium – je to vtedy, ke) ten $in vykonáte. Vtedy 
to vyjde z lona mysle do rí&e správania. Pôrod je spáchanie hriechu. No skôr ne( porodíte, 
musíte po$a'. A prosím vedzte, (e v Bo(ích o$iach sa poku&enie stalo hriechom pri po$atí, nie 
pri pôrode... 

Signs of the Times, 18. december 1893: „Nie je v satanovej moci, aby niekoho donútil k hrie-
chu. Hriech je individuálny !in hrie$nika. Skôr ako hriech jestvuje v srdci, musí by" dan# súhlas 
vôle, a len !o je dan#, hriech ví"azí a peklo jasá.“ Kedy sa teda poku&enie stáva hriechom? Ke) 
Vilma povie „áno“ lákav#m návrhom starého $loveka. B <iados' po$ala a my sme zhre&ili. (Ja-
kub 1,15) Je tu e&te jeden citát. 

Testimonies, zv. 4, str. 623: „Boh posudzuje my$lienky ná$ho srdca. Ke' prechovávame ne!isté 
my$lienky, nemusia by" ani vyslovené, alebo vykonané, aby bol hriech spáchan# a priviedol du$u 
do zatratenia. Jej !istota je po$kvrnená a poku$ite& zví"azil.“ Tak(e sme si vysvetlili, kedy a ako sa 
poku&enie stáva hriechom. V )al&ej kapitole budeme starostlivo &tudova', ako mô(eme zabráni' 
tomu, aby sa to stalo...
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28.KAPITOLA

POZNÁTE PRAVDU
(Ján 8,32)

Ak sme po$ali, zhre&ili sme... Aj ke) to nevie nikto, len Boh a my sami. No skôr, $i neskôr ten 
zárodok porastie a musíme porodi'. 

Patriarchs and Prophets, str. 459: „Ne% sa kres"an dopustí zjavného hriechu, prebieha v jeho 
srdci dlh# proces, utajen# svetu, ktor#m sa hriech pripravuje.“ 

Poznali ste niekedy kres'ana, ktor# ka(dého &okoval t#m, (e z ni$oho ni$ spáchal stra&n# 
hriech? A ka(d# bol tak# prekvapen#, lebo sa im ani nesnívalo, (e by bol schopn# spácha' nie$o 
také... Audia sa p#tajú, ako vôbec mohli urobi' takú vec? Odpove) znie: Robili to v súkromí mys-
le u( dlh# $as, a tak t#m otehotneli, (e v momente slabosti porodili... ke) si mysleli, (e sa nikto 
nepozerá. „Myse& neklesne náhle zo stavu !istoty a svätosti a neprepadne náhle neresti, skazenosti 
a zlo!innosti. Trvá ur!itú dobu, k#m bytos" stvorená na Bo%í obraz zostúpi na úrove* zviera"a, 
alebo sa stane stelesnením satanského ducha. Podobáme sa tomu, !o obdivujeme. Ak sa zaoberáme 
ne!ist#mi my$lienkami, zvyká si na$a myse& na hriech; a hriech, ktor# sa nám kedysi protivil, sa 
nám za!ne zda" príjemn#m.“ Viac o tom neskôr...

Praktické aplikácie toho sú ve!mi dôle(ité. Ak súhlasíte v súkromí svojej mysle s ak#mko!vek 
známym hriechom, hoci sa mu oddávate len v obrazotvornosti, skôr $i neskôr porodíte. A aj 
keby sa vám to podarilo utaji' pred druh#mi, pred Bohom to nikdy neskryjete. On vie, $o sa 
odohráva vo va&ej mysli. Vie, $i Vilma povolila zvodn#m návrhom starého mu(a a len $o to 
urobí, v Bo(ích o$iach sme zhre&ili. 

Ke) po$neme, sme absolútne zaviazaní porodi'? Nie. Pre$o? Lebo, chvála Bohu, mô(eme 
„potrati'.“ Nu(, milí priatelia, chcem, aby ste vedeli, (e potraty nenávidím. Ale ak je nejaká vec, 
ktorá stojí za to, aby sa potratila, tak je "ou hriech. A chvála Bohu, hriech mô(eme potrati' aj 
po po$atí. Ako ten potrat urobi'? 1. Jána 1,9: „Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravod-
liv#, aby nám odpustil hriechy a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ Ke) hriech vyznáme, mô(eme 
ho potrati'. 

Niekto by mohol poveda': „Po$kaj chví!u, nikdy som to neurobil. Pre$o to musím vyzna'?“ 
Vedzte prosím, (e v Bo(ích o$iach ste zhre&ili, hoci ste s t#m iba súhlasili, a ak ste zhre&ili, musíte 
to vyzna'. Urobte tak prosím e&te pred pôrodom. Hriech sa zhor&uje a vina narastá, ke) poro-
díme, lebo vtedy to prejde do inej, verejnej sféry a Boh je zdiskreditovan# a ostatní zranení. No 
nemyslite si, (e to nie je hriech len preto, (e je za zatiahnut#mi závesmi a zatvoren#mi dverami. Je 
to hriech a vy ho musíte vyzna', ak sa má zastavi'. A chvála Bohu, (e ak ho vyznáme, On je vern# 
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 a  spravodliv# a nielen(e nám odpustí, ale nás e&te aj o$istí od v&etkej neprávosti. Urobí „potrat.“ 
Vojde dnu, vy$istí lono mysle, odstráni ten zárodok hriechu a znovu máme $isté srdce. Takého 
Pána, takého Man(ela musíte milova'. On je vern# a odpú&'ajúci, ke) sme mu my neverní. 

No skôr, ako sa príle(itostne poddáte zvodnému návrhu starého mu(a, sp#tajte sa sami 
seba: „Naozaj to chcem urobi' môjmu bo(skému Man(elovi, Je(i&ovi Kristovi?“ Viete, priate-
lia, práve kvôli tomuto nás láska Kristova núti. (2 Kor 5,14) Ak naozaj !úbite svojho bo(ského, 
duchovného Man(ela, nebudete mu neverní. Ubezpe$ujem vás toti(, (e tak ako je to s neverou 
!udskému man(elovi a ostrou boles'ou, ktorú to spôsobí, rovnako, ba e&te viac je to s boles'ou, 
ktorú spôsobíme v srdci ná&ho bo(ského Man(ela, ke) sme mu neverní. Prosím, myslite na to 
najbli(&ie, ke) budete zvádzaní... 

Vari niet lep&ej cesty ako zabráni' pôrodu, ne( ako ma' jeden potrat za druh#m? Neexistuje 
ú$innej&ia kontrola pôrodnosti? Áno, abstinencia. Odmietnu' po$a', je tá najlep&ia kontrola 
pôrodnosti. Okam+ite a dôsledne odmieta' zvodné návrhy starého mu(a. Odmieta' never-
nos' svojmu bo(skému Man(elovi, Je(i&ovi Kristovi. Ani neviem zdôrazni', ako dôle(ité je uro-
bi' to okam(ite. 

Testimonies, zv. 5, str. 177: „Tolerovaná ne!istá my$lienka a pestovaná nesvätá tú%ba a du$a je 
nakazená, jej po!estnos" ohrozená. ,,iados", ke' po!ne, rodí hriech, a hriech, ke' je vykonan#, plodí 
smr".‘ (Jak 1,15) Ak nechceme spácha" hriech, musíme si strá%i" jeho po!iatok. Ka%d# pocit a ka%dá 
tú%ba musí by" zachovaná v podriadenosti rozumu a svedomiu. Ka%dá nesvätá my$lienka sa musí 
okam%ite zavrhnú".“ To je tajomstvo skuto$ného a dôsledného ví'azstva nad poku&ením. Ka(dá 
nesvätá my&lienka sa musí okam(ite zavrhnú'; a okam(ite ju musíme zaja' v plen do poslu&-
nosti Krista. (2 Kor 10,5) A ak pre lásku Kristovu (2 Kor 5,14) a v sile Ducha Svätého (Rim 8,13) 
okam(ite zavrhneme tú nesvätú my&lienku, zhre&ili sme t#m, (e sme ju mali? Nie. Manuscript 
Release, zv. 2, str. 343: „Poku$enie nie je hriechom, pokia& nie je pestované.“

Trochu vám tu odhalím svoju du&u. Mo(no sa so mnou mô(ete stoto(ni'. Niekedy som sku-
to$ne &okovan# ohavnos'ou poku&ení, ktoré prichádzajú do mojej mysle. Neviem, $i to satan 
vzbudzuje moje zvrátené chú'ky a vá&ne cez moje zmysly, alebo $i mi v&tepil nie$o do mysle 
t#m, (e mi to na&epkáva do ucha. Neviem, $o je ich zdrojom, ale sú $asy, ke) som &okova-
n# a zhrozen# nad ohavnos'ou poku&ení, $o mi prichádzajú na myse! a pre lásku Kristovu, 
(2 Kor 5,14) a v sile Ducha Svätého (Rim 8,13) ich odmietam a nenávidím. Cítim sa po&pinen# 
u( len preto, (e som ich mal. Mo(no sa nájde niekto z vás, kto je so mnou zajedno... 

Ve!a odvahy mi v&ak dodáva tento v#rok. Review and Herald, 27. marec 1888: „Niektoré my$-
lienky a pocity podnecuje a vyvoláva...“ „Podnecuje“ B to je &epkanie do ucha. „Vyvoláva“ B to je 
stimulovanie prostredníctvom zmyslov. „Niektoré my$lienky a pocity...“ Hovoríme o charaktere. 
(5T 310.1) „Niektoré my$lienky a pocity podnecuje a vyvoláva satan a tie trápia aj najlep$ích &udí, 
ale ak sa nepestujú, ak sa odmietnu ako odporné, du$u nezne!istí vina a nikto in# nie je po$kvrne-
n# ich vplyvom.“ Kie( nám Boh pomô(e okam(ite ich zavrhnú' ako odporné, a to okam(ite. To 
sa v&ak dá urobi' len v moci a sile ná&ho bo(ského Man(ela, (Rim 8,13) a dá sa to urobi' len pre 
lásku ná&ho bo(ského Man(ela, Je(i&a Krista. (2 Kor 5,14) Vo svojej vlastnej sile to nezvládnete 
a nebudete k tomu ani dostato$ne motivovaní, pokia! nebudete Je(i&a milova'. 

A sme znovu pri tom istom k!ú$ovom ponímaní. <iada si to Kristovu lásku, aby ste zví'azili 
nad protichodn#m $inite!om. Musíme zareagova' na tú lásku, $o nás pri'ahuje. „A ja, ke' budem 
pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem...“ (Ján 12,32) Musíme reagova'. Musíme láske dovoli', aby 
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nás ka(d# de" 'ahala k úpätiu krí(a a ka(d# de" musíme za$a' t#m, (e povieme tie dve veci. A ak 
si z tejto knihy nezapamätáte ni$ iné, prosím, aspo" tie dve veci si zapamätajte. 

Aké dve veci hovoríme pri úpätí krí(a? V prvom rade povieme starému mu(ovi: „Zomie-
ram.“ Zomieram starému $loveku... a ako $asto to musíme robi'? B Ka(d# de". (1 Kor 15,31) 
Ka(d# de" musíme prichádza' k úpätiu krí(a. Dennodenne prijíma' Kristovu smr' hriechu, ako 
svoju vlastnú. Dennodenne pova(ova' ná&ho starého $loveka za ukri(ovaného s Kristom. (HP 
227.1-6) Je to JEDINC spôsob, ako mô(eme by' vyslobodení z despotického nevo!níctva a otroc-
tva starému mu(ovi, pod ktor#m je od prirodzenosti Vilma. 

Hovoríme: „Zomieram“ starému mu(ovi, ale $o iné e&te jedn#m dychom vravíme? „Áno“ Je(i-
&ovi. Je(i& prichádza, h!a, <eních ide! (Mat 25,6) No ak máme by' pripravení odís' s Ním domov, 
musíme by' sú$as'ou nevesty. Kristovo telo, cirkev (1 Kor 12,27) je Kristovou nevestou. (Iz 54,5) 
Písmo to hovorí ve!mi jasne. Musíme vojs' do najsvätej&ieho z man(elstiev, ak máme by' pripra-
vení ís' domov so <eníchom a zú$astni' sa na svadobnej hostine Baránkovej. (Zj 19,7-9) 

Ak chcete (i' ve$ne, musíte denne putova' ku krí(u, (RH, 2. december 1890, ods. 15) a vravie' 
„zomieram“ starému $loveku a da' „áno“ Je(i&ovi. Tí, $o to urobili, ukri(ovali telo s jeho vá&"ami 
a (iados'ami. Nemô(ete by' Kristovi, k#m ste nezomreli starému mu(ovi. Lebo Je(i& sa nebude 
deli' o Vilmu s in#m man(elom. Bolo by to cudzolo(stvo. Je(i& s nami nikdy nevstúpi do cudzo-
lo(ného vz'ahu. Preto teda skôr, ne( sa vôbec mô(eme duchovne, zákonne zosobá&i' s Je(i&om, 
musíme zomrie' starému $loveku, starému mu(ovi, a presne to tu Pavol hovorí: „A tí, !o sú 
Kristovi, ukri%ovali telo s jeho vá$*ami a %iados"ami.“ (Gal 5,24)

Adventist Home, str. 127: „Dostali sme príkaz ukri%ova" telo s jeho sklonmi a %iadostivos"ou. Ako 
to máme urobi"? Máme telu spôsobova" boles"? Nie, ale popravi" poku$enie k hriechu. Zvrhlá my$-
lienka sa musí vypudi". Ka%dú my$lienku zajímame v plen do poslu$nosti Krista. (2 Kor 10,5) V$etky 
telesné sklony sa majú podrobi" vy$$ím mocnostiam du$e. Bo%ia láska musí vládnu" zvrchovane; 
Kristus musí zasadnú" na nerozdelen# trón. Na$e telá sa majú pova%ova" za Jeho kúpené vlastníctvo. 
Údy tela sa majú sta" nástrojmi spravodlivosti.“ Ke) prichádzate ku krí(u a odovzdávate svoju vô!u 
Je(i&ovi, stávate sa na$isto Jeho. V&etko, $o ste, je Jeho. Ste Jeho telo, myse! a duch. 

1. Petra 4,1-2: „Ke' tedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mys&ou; lebo ten 
kto trpel na tele, prestal od hriechu, aby nie viacej &udsk#m %iadostiam, ale vôli Bo%ej %il zb#vajúci 
!as v tele.“

Viete, ke) sa Vilma poddá svojmu bo(skému Man(elovi, Jeho vô!a sa stane va&ou vô!ou. 
Viete, $o je to zákon man(ela? Tvoja tú(ba sa ponesie k tvojmu mu(ovi a on bude panova' nad 
tebou. (1 Moj 3,16) Ten zákon je potom bu) kliatba, alebo po(ehnanie, v závislosti od toho, 
s ak#m man(elom ste zosobá&ení. 

Ak ste zosobá&ení so star#m $lovekom, zákon man(ela je kliatbou. No ke) prichádzate ku 
krí(u, zomierate starému mu(ovi a zosobá&ite sa s Je(i&om, potom je zákon man(ela po(ehna-
ním. Tvoja tú(ba sa ponesie k tvojmu mu(ovi a on bude vládnu' nad tebou. S!ubujem vám, (e 
On vládne s láskou a niet vä$&ej radosti ako by' pod láskavou, v!údnou vládou Toho, ktor# je 
láska. A v dokonalom podrobení sa vláde Je(i&a nájdete dokonalú slobodu a &'astie, lebo Jeho 
láska motivuje va&e srdce a poslúchate Ho s pote&ením. Musíte to jednoducho pre(i', ak máte 
by' pripravení odís' domov so <eníchom, ke) príde. 

2. Korin'anom 5,14-15: „Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: %e ak jeden zomrel 
za v$etk#ch, tedy v$etci zomreli, a za v$etk#ch zomrel preto, aby tí, ktorí %ijú, ne%ili u% viacej sebe, 
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ale tomu, ktor# zomrel za nich i vstal z m+tvych.“ Práve láska nás motivuje k tomu, aby sme 
prestali nap;"a' (iadosti tela a za$ali privo!ova' (iadostiam Ducha. Jedine láska je dostato$nou 
motiváciou, ktorá spôsobí zmenu. 

Názov tejto kapitoly je „Poznáte pravdu“ (Ján 8,32) a je presn#m opakom názvu predo&lej 
kapitoly „Ke) (iados' po$ne.“ (Jak 1,15) *o t#m myslím? Nu(, popracujme na tom... 

„A poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ Slovo „pozna'“ v gré$tine, v hebrej$ine a zjavne aj 
v sloven$ine znamená viac ne( len spozna' nie$o mys!ou. Toto slovo pou(ívame na ozna$enie 
najdôvernej&ieho poznania, aké mô(eme okúsi'. Je to také spojenie (zjednotenie), ktoré vyústi 
do priná&ania ovocia. 

1. Moj(i&ova 4,1: „A Adam poznal Evu, svoju %enu, a po!ala a porodila Kaina...“ Adam „po-
znal“ Evu. O$ividne to znamená nie$o viac ako len skon&tatovanie: „Áno, viem kto si. Si moja 
(ena.“ Toto je to najintímnej&ie poznanie, ktoré priná&a ovocie ako v#sledok. V Novej zmluve 
máme tú istú my&lienku, ke) nám Písmo hovorí, (e Mária „nepoznala“ Jozefa a predsa po$ala 
z Ducha Svätého. (Luk 1,34-35; 2,21)

Taktie( sme si povedali tri &tádiá v poznávaní pravdy, a( po bod oslobodenia: Najskôr musíme 
pravdu pochopi' rozumom. Potom ju obja' citmi a ako hovoríme od samého za$iatku, najdôle(i-
tej&ie je podda' sa jej vô!ou. A a( ke) spravíme tretí krok, a( vtedy skuto$ne poznáme pravdu. A( 
ke) sa Vilma poddá Tomu, ktor# je Pravda, a( vtedy budeme cele vyslobodení z ná&ho prirodze-
ného otroctva hriechu, ná&ho ja a satana... budeme chránení pred prirodzen#m otro$ením hrie-
chu, ná&mu ja a satanovi. Je teda dôle(ité, aby sme poznali pravdu v tom najpln&om, najhlb&om 
v#zname slova. Je dôle(ité pozna- pravdu a( do bodu, ke) nielen(e budeme schopní presta' nies' 
ovocie hriechu a smrti, ale tie( za$neme priná&a' ovocie Ducha. Je to ve!mi dôle(ité. 

Pozrite, Vilma zohráva dvojakú úlohu. Nielen(e musí poveda' „nie“ zvodn#m návrhom staré-
ho mu(a, poveda' „nie“ (iadostiam tela, ale okrem toho sa musí tie( rozhodnú', (e povie „áno“ 
(iadostiam Ducha (Gal 5,16-17) a rozhodne sa súhlasi' so (iados'ami svojho nového Man(ela, 
Je(i&a Krista, a teda po$a'... 

A ke) dá súhlas (iadostiam Ducha, v lone mysle je zárodok ovocia Ducha. Potom mô(e nies' 
ovocie na slávu Bo(iu. *o je t#m ovocím? Charakter, ak# má Kristus. Ovocím Ducha je Kristov 
charakter. V rozvoji kres'anského charakteru je úloha vôle k!ú$ová a rozhodujúca. Tá pravda, 
ktorú musíme pozna' v tom najhlb&om, najpln&om zmysle, chopi' sa jej rozumom, obja' ju 
citmi a podrobi' sa jej vô!u... $o je to vlastne za pravdu? 

Nu(, <alm 119,142 hovorí: „Tvoja spravodlivos" je spravodlivos"ou na veky, a tvoj zákon je 
pravda.“ Ak teda máme pozna' pravdu a( do bodu oslobodenia, musíme svoju vô!u bezv#hrad-
ne podriadi' Bo(iemu zákonu. Len(e, musí to by' ochotné, láskou motivované podrobenie sa, 
a k tomu dôjde len vtedy, ke) dospejeme k láske k Zákonodarcovi. Ke) milujeme Zákonodarcu, 
potom poslu&nos' Jeho zákonu u( viac nie je povinnos'ou, ale rados'ou. Vtedy povieme: „(ini" 
tvoju vô&u, môj Bo%e, si %elám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.“ (<alm 40,9)

*o iné je e&te pravda, ktorú musíme pozna', ak máme by' oslobodení? Ján 17,17: „Posvä" 
ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ Bo(ie Slovo má v sebe takú hlbokú a vzácnu pravdu, 
no ak máme zakúsi' oslobodzujúcu moc, ktorú nám poskytuje, musíme urobi' viac ako ju len 
rozumovo pochopi'. Musíme ju láskyplne prija', a potom, $o je najdôle(itej&ie, ochotne sa jej 
podriadi'. A( potom pre(ijeme jej oslobodzujúcu, posväcujúcu moc vo svojich (ivotoch. Mení 
nás zvnútra a robí z nás nové stvorenie. 
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Zákon je pravda, Slovo je pravda. No kto je nakoniec pravda? Je(i& je pravda. Pre$o? Lebo je 
zosobnen#m zákonom a Slovom, ktoré sa stalo telom. (Ján 1,14) Preto, napokon On je pravda. 
Ján 14,6: „A Je%i$ mu povedal: ,Ja som cesta i pravda i %ivot.‘“ 

Milí priatelia, poznáte Je(i&a? A viete, (e sa vás nep#tam: „Viete, kto to je?“ Vy v&etci viete, 
kto On je. P#tam sa vás v&ak na nie$o ove!a dôle(itej&ie, ne( len to. „Naozaj Ho poznáte?“ Ak 
Ho poznáte správne, budete Ho vedie' aj správne milova', a ak Ho poznáte správne, bude vás 
te&i' bezv#hradné poddávanie sa Jeho vláde. Potom poznáte pravdu a( do bodu oslobodenia, 
a budete "ou posvätení. 

Pozrite sa, ak# vz'ah s vami tú(i ma', milí $lenovia Kristovej nevesty. Hozeá& 2,19: „A zasnú-
bim si "a na ve!nos" a zasnúbim si "a v spravodlivosti a v súde, v milosti a v mnohom z&utovaní 
a zasnúbim si "a vo vernosti, a pozná$ Hospodina.“ V tomto kontexte zákonn#ch, záväzn#ch 
zásnub, $o t#m myslí, ke) vraví: „A pozná$ Hospodina!?“ Je to intímne poznanie, ktoré v tvojom 
(ivote prinesie ovocie. Práve preto chce, aby sme Ho poznali. 

Ján 15,16: „Nie vy ste si m*a vyvolili, ale ja som si vás vyvolil, a ustanovil som vás, aby ste vy i$li 
a niesli ovocie, a va$e ovocie aby zostávalo: aby, za !oko&vek by ste prosili Otca v mojom mene, dal 
vám.“ Chce aby sme Ho poznali, aby sme v tom zväzku, v tom vz'ahu, boli úrodní. No úrodní 
nemô(eme by', k#m nepoznáme Pravdu a( tak, (e jej dovolíme celkom sa zmocni' na&ej vôle. 

Review and Herald, 15. marec 1892: „Pravda sa má zmocni" vôle...“ Pravda je Je(i&. *o máme 
Je(i&ovi dovoli'? Aby sa zmocnil Vilmy. Ona je Jeho krvou vykúpená nevesta. Dajte Mu ju bez 
v#hrad.

 Mimochodom, práve tu máme dôvod, pre$o je Bo(ia cirkev zostatkov e&te stále tu a nie so 
<eníchom v Krá!ovstve, v ktorom mohla a mala by' u( dávno. (Manuscript 4, 1883. Ev 696.2) 
Problém nie je v tom, (e nemáme pravdu, ale v tom, (e sme pravde nedovolili, aby mala nás. 
Dr(ali sme si ju od tela, v rozumovej sfére. Áno, niektorí ju mo(no uviedli do citovej sféry, 
a vyvoláva to v nich príjemné pocity, ke) myslia na ur$ité aspekty pravdy. Len(e, pravda musí 
vstúpi' do sféry vôle a zmocni' sa !udskej vôle skôr, ako budeme pripravení na Je(i&ov príchod, 
a skôr, ako budeme medzi$asom schopní pomôc' in#m, aby sa pripravili. Pozrite, nebudeme 
ma' (ivé svedectvo (Zj 12,11) a nemô(eme by' (iv#mi epi&tolami (2 Kor 3,3) B iba ak skuto$ne 
(ijeme duchovne, v)aka ná&mu intímnemu spojeniu s Je(i&om. (AA 452.1, DA 359.2) Nemô(ete 
nies' pravé ovocie Ducha, ak nepoznáte Je(i&a. No mô(ete by' schopní robi' veci, ktoré vyzerajú 
ako ovocie Ducha. 

Dám vám tu ilustráciu. Skúste si ju aplikova'. Keby ste pri&li do môjho domu a vy&li zadn#mi 
dverami, videli by ste zopár nádhern#ch $erven#ch jab;k. V(dy, ke) ich vidím, za$nú sa mi zbie-
ha' slinky. Sú priam nádherné. V(dy som v poku&ení zdvihnú' ich a odhryznú' si. Ke) som ich 
videl po prv#krát, a man(elka mi nepovedala, $o to vlastne je, jedno som zdvihol a bolo nejaké 
!ahké. Obrátil som ho a bola na "om malá nálepka s textom: „Vyrobené v Taiwane.“ Je mo(né 
ma' umelé ovocie Ducha... Ak máme ma' skuto$né ovocie, musíme by' skuto$ne spojení s Je-
(i&om. Musíte mu dovoli', aby sa zmocnil va&ej mysle, vá&ho srdca a $o je najdôle(itej&ie, va&ej 
vôle... To najdôle(itej&ie je va&a vô!a.

Mám pre vás jednu otázku priatelia. S k#m ste zosobá&ení? Chcem, aby ste sa to sp#tali 
sami seba súkromne: S k#m ste zosobá&ení? Samozrejme, nehovorím o !udskom man(elstve. 
Hovorím o tom najdôle(itej&om man(elstve... V&etci, bez v#nimky, sme za$ali ako zosobá&ení 
so star#m $lovekom. (Rim 7,1-6) A pokia! nepodnikneme pú' k úpätiu krí(a, sme s ním stále 
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zosobá&ení. Mo(no sme tú pú' u( raz absolvovali, ale ak sa na "u nevydávame ka(d# de", 
(RH, 21. január 1902, ods. 14) tak hoci sme boli s Je(i&om chví!ku zosobá&ení, sk;zli sme spä' 
pod tyranského man(ela, známeho ako star# $lovek. 

Viete, desivé je na tom to, (e vôbec nie je také jednoduché ur$i', s k#m sme zosobá&ení. Aké 
je v&ak základné pravidlo? Matú& 7,20: „A tak ich teda po ich ovocí poznáte.“ Ale pozor: existuje aj 
umelé ovocie! S k#m si teda zosobá&ení? Nerozoberajte len správanie – ovocie vá&ho (ivota. S po-
mazaním o$nou mas'ou Ducha Svätého, (Zj 3,18) h!a)te hlboko dovnútra. Koho milujete naozaj 
zvrchovane? Je(i&a alebo seba samého? Pre$o robíte tie dobré veci, ktoré robíte? Pre$o sa vyh#bate 
robeniu zl#ch vecí? Je to preto, aby ste vyzerali dobre? Aby ste boli obdivovaní a uznávaní? Aby ste 
si udr(ali svoju prácu, lebo keby ste sa zle správali, mohli by vás vyhodi'? Aké sú dôvody? 

Pozrite, ak sme zosobá&ení s Je(i&om, tak robíme správne veci z lásky ku Kristovi. Prvé &tyri 
prikázania dodr(iavame preto, (e zvrchovane milujeme Boha, a posledn#ch &es' preto, (e ne-
sebecky milujeme druh#ch. V)aka láske pre nás poslu&nos' nie je ve!k#m problémom. Preto(e 
milujeme, u( nemusíme &krípa' zubami, aby sme neklamali, nekradli a neboli neverní man(el-
ke... a láska je naplnením zákona. (Rim 13,10) S k#m ste zosobá&ení?

Nemajte mi za zlé, (e tak priamo ku vám hovorím, ale chcem, aby ste boli pripravení, ke) 
príde <eních, a ak máte by' pripravení, musíte sa s Ním zosobá&i' teraz! Teraz musíte pozna' 
Je(i&a! Ak ho naozaj poznáte, aké je potom ovocie vá&ho (ivota? 

V Gala'anom 5,19-23 sú uvedené obidve skupiny ovocia. Prvou je ovocie zväzku so star#m 
$lovekom. Ak je Vilma e&te stále pod tyranskou vládou svojho prirodzeného man(ela, ovocím 
tohto vz-ahu je: „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzolo(stvo, smilstvo, ne)istota 
a nestudatos!, modloslu(ba, )arodejstvo, nepriate#stvá, zvady, (iarlenia, hnevy, drá(-
denia, rôznice, sekty, závis!, vra(dy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, )o vám pred-
povedám, ako som u( aj prv povedal, (e tí ktorí robia také veci, nebudú dedi! Bo(ieho 
krá#ovstva.“ 

Mimochodom, to v&etko mô(e prebieha' medzi prav#m a !av#m uchom. Toto v&etko sa 
mô(e odohráva' za zatiahnut#mi závesmi a zatvoren#mi dverami spálne mysle, a jedine vy 
a Boh viete, $o sa tam deje. Je to naozaj bezúte&ná (úbohá) hromada potomkov, ale to je v#-
sledok Vilminho intímneho spojenia sa so star#m mu(om. Prosím, ak sa deje $o len náznak 
z t#chto vecí, $o i len v súkromí spálne va&ej mysle, prosím, kvôli sebe a kvôli Kristovi neme&-
kajte. Ute$te k úpätiu krí(a a zakri$te: „Zomieram“ starému $loveku a povedzte „Áno“ Je(i&ovi. 

Ke) podriadite svoju vô!u Jemu a spoznáte Ho, ovocím vá,ho +ivota bude: „Ale ovocím 
Ducha je láska, rados!, pokoj, zhovievavos!, dobrota, dobrotivos!, vernos!, krotkos! 
a zdr(anlivos!; proti tak"m veciam nieto zákona.“

1. Jánova 2,3-5: „A potom známe, %e sme ho poznali, ke' zachovávame jeho prikázania. Kto ho-
vorí: ,Znám ho,‘ a jeho prikázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet pravdy. Ale kto zachováva jeho 
slovo, v tom je po pravde láska Bo%ia dokonaná. Po tom známe, %e sme v *om.“ No nezabudnite, (e 
láska je naplnením zákona. (Rim 13,10) Musíte urobi' viac ako sa len prispôsobi' litere. Musíte 
kona' v zhode s Duchom, (Rim 7,6) ak skuto$ne zachovávate prikázania. 

Bratia a sestry, vzácna pravda sa skr#va v druhom prikázaní. Trápila ma, ke) som si ju 
po prv#krát uvedomil pred mnoh#mi rokmi, e&te ako die'a. „... Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som 
siln# Boh %iarliv#.“ (2 Moj 20,5) <iarliv#? Myslieval som si: „To neznie dobre. Boh by nemal by' 
(iarliv#. To je predsa zlá vec.“ No teraz je to jedna z mojich ob!úben#ch my&lienok. 
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Boh (iarli na svoju nevestu. Nechce sa o "u deli' s nik#m in#m. Chce ju v#lu$ne pre seba. Po-
vzbudzujem vás preto, vyu(ite Bo(iu (iarlivos'. Ke) ste zvádzaní, volajte k Nemu, aby vám po-
mohol zosta' vern#mi, a s!ubujem vám, (e vyprázdni hoc aj celé nebo, ak treba, aby komuko!vek 
$i $omuko!vek zabránil polo(i' svoj &pinav# prst na Jeho vzácnu, krvou vykúpenú nevestu.

Vyu(ite to, a s!ubujem vám, (e tá (iarlivá láska, ktorej ide len o va&e najlep&ie dobro, s tou 
mô(ete po$íta' odteraz a( na ve$nos', a NI* vás od Neho nemô(e oddeli', iba ak va&a vlastná 
vô!a. Rimanom 8,38: „Lebo som presved!en#, %e ani smr", ani %ivot, ani anjeli, ani vrchnosti ani 
moci,“ teda satan a celé jeho krá!ovstvo, „...ani prítomné ani budúce veci ani vysokos" ani hlbokos" 
ani niktoré stvorenie nebude môc" odlú!i" nás od lásky Bo%ej, ktorá je v Kristu Je%i$ovi, na$om 
Pánovi.“ 

No Vilma mô(e ten zväzok kedyko!vek pretrhnú', je tak? Pozrite, tento bo(sk# Man(el vás 
nenúti, aby ste s ním zostali zosobá&ení. Pritiahol vás láskou a tou láskou vás aj udr(í, ale ak 
chcete, mô(ete ju odmietnu' a mô(ete ís' svojou vlastnou cestou. Úpenlivo vás prosím, neroz-
hodnite sa tak. Neprichádza mi na um (iadna hlúpej&ia vo!ba ako táto. Moji milí priatelia, h!a, 
<eních ide! (Mat 25,6) Vyjdite preto a stretnite sa s Ním... 

Viete, pre$o vä$&ina adventistov siedmeho d"a z)aleka tak nedychtí po Je(i&ovom príchode? 
Úprimne, hlboko v srdci a( tak netú(ia po tom, aby Je(i& pri&iel, lebo sú zosobá&ení so star#m 
$lovekom a sú takí zabratí do do$asn#ch hrie&nych pô(itkov, (<id 11,25) (e si ani nie sú istí, $i 
vôbec chcú, aby sa to skon$ilo. No s!ubujem vám, (e ak skuto$ne milujete Je(i&a, celá va&a du&a 
bude tú(i' po Jeho návrate, a v&etok svoj $as, energiu a prostriedky venujete na ur#chlenie toho 
návratu... Vo va&om (ivote sa uká(e, $o va&e ústa skuto$ne tvrdia, alebo nie. Naozaj chcete, aby 
Je(i& pri&iel? Aahko sa to hovorí, ale skuto$ne to (ijete?

Hovoríme: „Tento svet nie je ná& domov, len ním prechádzame. Na&e poklady sú ulo(ené nie-
kde za modrou oblohou.“ Spievame to zo srdca, a predsa pracujeme, potíme sa a investujeme, 
aby sme mali pohodln# dôchodok. Budujeme si ve!k# bankov# ú$et. No tak, priatelia, nevidíte 
tu trochu rozpor? Bo(e pomô( nám by' !udom, ktor# tu neplánuje ís' do penzie. Pomô( nám 
by' !udom, ktor# vlo(í absolútne v&etko do dokon$enia diela. Mô(eme ís' domov s Je(i&om! 
A ke) Je(i& príde, modlím sa z celého srdca, aby nemusel poveda' nikomu: „Nikdy som vás ne-
znal. Odídite odo m*a, páchatelia neprávosti!“ (Mat 7,23) 

Tí, $o sa hrajú na cirkev a predstierajú, (e sú sú$as'ou nevesty u( ve!a rokov, sa odtackajú 
dozadu a povedia: „No(e, po$kaj chví!u, urobil som tak ve!a dobr#ch vecí v Tvojom mene. *o 
t#m myslí&? Má& ur$ite nesprávneho $loveka.“ Pochopte, prosím, (e aj dobré skutky, ak boli 
vykonané z iného dôvodu ne( z lásky ku Kristovi, sú v Jeho o$iach neprávos'ou, nezákonnos'ou, 
lebo naplnením zákona je láska. (Rim 13,10) Ak robíte dobré skutky motivované sebectvom, je 
to nezákonnos'. Uvedomte si to skôr, ne( bude neskoro. Dávajte si pozor, aby va&e ovocie nebolo 
z plastu. 

Prosím, prí)te ku krí(u a zosobá&te sa s Je(i&om. A ke) príde, budete pripravení ís' domov 
a oslavova' Ho po celú nekone$nú ve$nos'. Moji milí priatelia: „H!a, <eních ide!“ (Mat 25,6) 
Pripravte sa!
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29.KAPITOLA

NEPE'UJTE O TELO
(Rim 13,14)

Spolo$ne sme &tudovali úlohu vôle a zistili sme, (e je na$isto centrálna. V&etci si v&ak musíme 
uvedomi', (e Vilma nie je schopná sama odmieta' zvodné návrhy starého mu(a, lep&ie známe 
ako poku&enie. Musí by' daná inému, musí sa vyda' za iného, a ako sa vydá za iného? Nu(, musí 
zomrie' starému mu(ovi. A ako to urobí? T#m, (e príde k úpätiu krí(a a prijme Kristovu smr' 
za hriech za svoju vlastnú. Dáme vô!u jej novému man(elovi a Ten sa jej zmocní. Potom s Ním 
budeme jedno v duchu. 

Review and Herald, 15. marec 1892: „Ke' Kristus skrze vieru preb#va vo va$om srdci, táto 
bohatá skúsenos" bude va$a. Potom pocítite, ako vám do s+dc prúdi láska a podma*uje si ka%dú ná-
klonnos" a my$lienku a podrobuje ich Kristovi. Neviete to vysvetli"; !udsk# jazyk nikdy nevysvetlí, 
ako sa Kristova láska mô(e zmocni' du&e a vies' k podriadenosti ka(dú silu mysle. No spoznáte 
to z vlastnej skúsenosti.“ 

Milí priatelia, ak tú osobnú skúsenos' nemáte, prosím vedzte, (e je to preto, (e e&te nie ste 
zosobá&ení s Je(i&om. Ak sa s Je(i&om zosobá&ite, stane sa pre vás „v#te!n# nad in#ch desa" tisíc.“ 
(Pies 5,10) Stane sa „cel#m pre%iadúcnym,“ (Pies 5,16) a sú to frázy práve z Piesne +alamúnovej, 
ktorá pou(íva man(elsk# zväzok ako predobraz ná&ho zväzku s Kristom a práve láska k Nemu 
nás núti (2 Kor 5,14) a zajíma v plen ka(dú myse! do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5) On sa pre 
nás stane centrálnou my&lienkou. 

Review and Herald, 30. máj 1882: „Aby sme boli %iv#mi kres"anmi, musíme ma" %ivé spojenie 
s Kristom. Prav# veriaci mô%e poveda": ,Viem, %e môj Vykupite& %ije.‘ (Jób 19,25) Toto intímne spo-
lo!enstvo s na$ím Spasite&om odníme tú%bu po pozemsk#ch a zmyslov#ch pote$eniach. V$etky na$e 
sily tela, du$e a ducha by mali by" venované Bohu. Ke' sa na$e náklonnosti posvätia, na$e záväzky 
vo!i Bohu sa stanú prvotn#mi a v$etko ostatné druhotn#m.“ A mô(eme vyzna' spolu s Dávidom 
B <alm 73,25: „Koho by som mal na nebi? A popri tebe nemám v nikom zá&uby na zemi!“ Priatelia, 
máte s Je(i&om tak#to vz'ah? Ak s Je(i&om tak#to vz'ah nemáte, potom na vás nepôsobí, a ne-
púta vás Kristova láska. A neexistuje spôsob, ako by ste mohli by' schopní odola' (iadostiam 
tela, jedine skrze lásku Kristovu. To je jediná cesta...

Teraz chcem s vami pouva(ova' o jednej z Vilmin#ch prvotn#ch zodpovedností v domác-
nosti ná&ho ja. Ke) ju dáme Kristovi, stane sa jej man(elom a jej tú(ba sa nesie po @om a On 
vládne nad "ou. Radikálne sa v&etko zmení, lebo teraz je vydatá za radikálne odli&ného man(ela, 
ne( akého mala doposia!. 
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Star# mu( mal zvrátené tú(by zvané telesné (iadosti. V&etko, $o nap;"alo jeho (iadosti 
po zmyslov#ch rozko&iach, telesnom pote&ení, svetskom imaní a uspokojení ega, bolo to, $o 
si (elal a vô!a mu musela tie tú(by plni', ke) bola za"ho vydatá. No teraz je vydatá za iného 
man(ela a Ten má iné tú(by. Pre va&u domácnos' si (elá v&etko, $o podporí vieru, nádej a lásku, 
ale najmä lásku. Je naozaj fascinujúce porovna' (iadosti tela, (iadosti o$í a p#chu (ivota, (1 Ján 
2,16) $o sú (iadosti starého mu(a, s vierou, nádejou a láskou, $o sú tú(by duchovnej prirodze-
nosti. Fascinujúce. Je to &túdium samo osebe. 

Je to taká radikálna zmena, (e Vilma si teraz, ako oddaná man(elka, ktorá chce pote&i' svoj-
ho nového man(ela uvedomuje, (e je tu úplne iná strava, ktorú treba pripravi' na s#tenie mysle. 
Priatelia, toto bude teraz na&ou hlavnou témou – du&evná strava a jej dopad na budovanie 
charakteru.

V knihe Prísloví sa v 31. kapitole popisuje vzor matky a (eny. Ktoré sú jej prvotné zodpo-
vednosti? Príslovia 31,15: „Vstáva e$te za noci a dáva pokrm svojej !e&adi a to, !o patrí, svojim 
dievkam.“ Pozrite, Vilma je správky"ou domácnosti. Vô!a je vládnucou silou v povahe $loveka. 
No ona sama podlieha autorite svojho man(ela a domácnos' má (ivi' pod!a Jeho tú(ob. Ak je 
skuto$ne vydatá za"ho, jej tú(by sú Jeho tú(bami. Viete, $o hovorí zákon man(ela? „Tvoja tú%ba 
sa ponesie k tvojmu mu%ovi, a on bude panova" nad tebou.“ (1 Moj 3,16) 

Do problémov sa ale dostávame vtedy, ke) sa sna(íme predstiera', (e sme zosobá&ení s Kris-
tom, hoci v skuto$nosti sme stále zosobá&ení so star#m $lovekom. Je to 'a(ké, lebo prirodzene 
nemáme chu' na to, $ím chce Kristus (ivi' na&e mysle. Stále nás e&te tyranizujú zvrátené chú'ky 
starého mu(a. Ka(d# de" sa preto musíme ubezpe$i', (e sme urobili tú pú' ku krí(u a povedali 
tie dve veci: „Zomieram“ starému $loveku a „Áno“ Je(i&ovi. „Áno,“ poddávam Ti svoju vô!u, Pane 
Je(i&u, tú(im po tom, po $om tú(i& Ty. A On nám mocou Ducha Svätého zmení chu'. 

V tom procese s Ním v&ak musíme spolupracova'. Nestane sa to za jednu noc. Novú chu' si 
vytvoríme tak, (e sa rozhodneme presta' $ímko!vek (ivi' myse! starého $loveka a myse! toho 
nového svedomito s#ti' v&etk#m, $o potrebuje. 

Pavol to vyjadruje takto. Rimanom 13,14: „Ale si oble!te Pána Je%i$a Krista a nepe!ujte o telo.“ 
„Pe$ova'“ je star&í v#raz pre slovo „stara' sa.“ Hovorí tu Pavol, aby sme sa ob$as nestarali o telo? 
Nie. Hovorí: „Nestarajte sa o telo.“ 

Tak(e, $o sa pod slovom „stara' sa“ resp. „pe$ova'“ myslí? No, ke) idete kempova', $o máte 
ako prvé v zozname? Jedlo. Niektorí máte pri kempovaní mo(no rovnaké priority ako ja. O $om 
by bolo kempovanie bez dobrého jedla, v&ak? Ke) Pavol hovorí: „Nepe!ujte o telo tak, aby sa v *om 
zobúdzali zlé %iadosti,“ vyz#va nás, aby sme starého $loveka ni$ím nes#tili. To je jediná cesta, ako si 
mô(eme obliec' Pána Je(i&a Krista, posadi' Ho na trón svojich (ivotov a udr(a' Ho tam. 

Viete, to!kí z nás sa sna(ia posadi' Krista na trón, a potom pokra$ujú v k=mení starého 
$loveka. No ak k=mime starého $loveka, napokon získa spä' nadvládu. Tak(e nielen(e zostane, 
ale znovu bude aj kra!ova'. (Rim 6,12) Ak plníme a poslúchame (iadosti tela, hriech nielen (e 
zostáva, ale aj kra!uje, a ak hriech kra!uje, nekra!uje Je(i&. Je preto na$isto nevyhnutné, ak sme 
si obliekli Pána Je(i&a Krista a máme si Ho ponecha', aby sme sa z Jeho milosti, prestali stara' 
o telo! 

Mimochodom, je dôle(ité pri budovaní charakteru, aby sme Je(i&a udr(ali na tróne? 
Medical Ministry, str. 201: „... oble!te si Krista a u% Ho nevyzle!te, ale dovo&te Jeho Duchu, aby 

vtla!il svoju pe!a" do va$ej mysle a charakteru.“ Jedine ke) Krista udr(iavame na tróne, mô(e 
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znovu vtla$i' pe$a' svojej podoby skrze svojho Ducha, do ná&ho charakteru. Pouva(ujme o tejto 
otázke duchovnej stravy. 

Education, str. 126: „Myse& a du$a sa budujú t#m, !ím sa %ivia a zále%í len na na$om rozhod-
nutí, !ím sa %ivi" budú. Je v moci ka%dého !loveka vybra" si témy, ktoré zaujmú my$lienky a budú 
tvarova" charakter...“ 

Teraz si prosím objasnime tie tri posledné kroky. Urobme to pospiatky. *o tvaruje cha-
rakter? To, $o zaujíma my&lienky. *o zaujíma my&lienky? To, $ím sa rozhodneme (ivi' myse!, 
témy, ktor#mi sa rozhodneme (ivi' myse!. Pochopte prosím ten priamy vz'ah medzi du&evnou 
stravou a charakterom, ktor# máme. Pozrite, „...my$lienky a pocity dohromady tvoria morálny 
charakter.“ (5T 310.1) 

*o ur$uje, ako myslíme a ako sa cítime? Na&e naprogramovanie mysle. Myse! je ú(asn# po-
$íta$, a to, $o priamo ur$uje, ako bude fungova' je jej naprogramovanie. Ako ju programujete? 
Cez svoje zmysly. Je to presne to, $omu dovolíte vstúpi', najmä cez o$i a u&i B to priamo ur$uje 
va&e zm#&!anie a va&e zm#&!anie ur$uje, k#m ste. „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# 
je.“ (Prísl 23,7) Preto prosím nepodce"ujte dôle(itos' starostlivého riadenia vá&ho du&evného 
jedálni$ka. Je to absolútne nevyhnutné, ak si chcete vybudova' charakter, ak# má Kristus. 

*o si ale musíte ako kres'ania uvedomi' je, (e $elíte dvom na$isto protikladn#m chutiam. 
Ktor#m? Gala'anom 5,17: „Lebo telo %iada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhé-
mu protiví...“ Ke) dostaneme novú prirodzenos', tak tá stará, hoci u( nekra!uje, stále zostáva. 
Hoci u( viac nevládne, no stále tu sídli a má v&etky tie zvrátené chú'ky. Dychtí po v&etkom, $o 
naplní jej sebecké sklony a zá!uby a $o my musíme urobi', je odmietnu' k=mi' ju t#m, po $om 
prahne. 

Keby ste mali vybra' blok papiera, sadnú' si a urobi' rozhovor so svojím star#m $lovekom 
a sp#ta' sa ho, po $om prahne, po $om prirodzene tú(i vo svojom du&evnom jedálni$ku, a hore 
na svoj papier napísa' „telesné menu“ a urobi' si tak zoznam, objavili by ste v&etko, $o uspokoju-
je (iadosti tela, (iadosti o$í a p#chu (ivota. V&etko to spadá pod jednu hlavi$ku – pod sebectvo. 
Potom oto$íte stránku a pozhovárate sa so svojím duchovn#m $lovekom a sp#tate sa jeho, 
po $om dychtí vo svojom du&evnom jedálni$ku. A pod hlavi$kou „duchovného menu“ spí&ete 
zoznam tú(ob, ktoré vám povie. Viete $o objavíte? V&etko, $o uspokojuje tú(bu po vä$&ej viere, 
vä$&ej nádeji a vä$&ej láske. A potom vezmite tie dva jedálne lístky a porovnajte ich. Zistíte, (e sú 
radikálne protichodné v ka(dom smere a odli&né.

Presne kvôli tomu Písmo vraví: „Nikto NEMÔ,E slú%i" dvom pánom.“ (Mat 6,24) <iadna man-
(elka NEMÔ<E slú(i' dvom man(elom. <iadna vô!a NEMÔ<E slú(i' dvom prirodzenostiam. 
Preto: „Vyvo&te si dnes, komu budete slú%i".“ (Joz 24,15) Musíte si vybra'. A vedzte, (e tá vo!ba 
je na$isto rozhodujúca, lebo $ím si zvolíte (ivi' svoju myse!, to priamo ur$í charakter, ktor# 
budete rozvíja'. 

Signs of the Times, 9. marec 1882: „Myse& rastie z toho, !ím sa %iví. Chápanie sa postupne 
prispôsobuje objektom, ktoré vy%adujú na$e uchopenie.“ 

Postupné prispôsobovanie sa mysle témam a námetom, ktor#mi ju k=mite, je potenciálne 
klamné a tie( odrádzajúce. *o t#m myslím? Nu(, potenciálne klamné je v tom, (e ak ukájate 
svoju telesnú prirodzenos' a uspokojujete jej zvrátené chú'ky, nako!ko sa tomu charakter a my-
se! postupne prispôsobuje, mô(ete si naivne myslie', (e na vás nemá nepriazniv# vplyv to, $ím 
si myse! (ivíte. Mô(ete si myslie', (e to na vás nevpl#va negatívne, lebo tá zmena je pomalá, 
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prispôsobenie sa je postupné. Ale rad&ej tomu verte. Isto to tak je. Pod!a zákona ur$ujete, ak# 
charakter si budete budova' t#m, $ím si (ivíte myse!. Hoci si nebudete uvedomova' dramatické, 
radikálne zmeny. Je to postupné. 

Ten postupn# charakter zmeny mô(e by' aj odrádzajúci. Ako to? Nu(, ke) sa pre Kristovu 
lásku rozhodnete zmeni' svoju du&evnú stravu a za$nete odmieta' $ímko!vek k=mi' starého $lo-
veka B teda nestara' sa o telo (Rim 13,14) B a rozhodnete sa svedomito (ivi' svojho duchovného 
$loveka t#m, po $om dychtí a $o potrebuje, budete si uvedomova' r#chlu, radikálnu zmenu 
na podobu Kristovho charakteru? Nie, nebudete. Tie zmeny budú prí&erne pomalé a dokonca 
vás bude pokú&a' my&lienka, (e vôbec nenapredujete a to mô(e $loveka odradi'. No nech vás to 
neznechutí, prosím. Na)alej svedomito (ivte svoju myse! duchovnou potravou a uvidíte, (e to 
posvätí vá& charakter a urobí ho podobn#m Kristovmu. 

Tak(e, na základe tohto princípu, $ím by sme nemali (ivi' svoju myse!? Najskôr sa chcem s vami 
pozrie' na to, $ím by sme ju (ivi' nemali, a potom sa pozrieme na to, $ím by sme ju (ivi' mali. Tak(e, 
vo svetle faktu, (e du&evná strava priamo ur$uje charakter, $ím by sme nemali (ivi' svoju myse!? 
*omu by sme nemali dovoli' programova' na&e mozgy cez zmysly, najmä cez o$i? 

Vypo$ujte si Dávidov záväzok, jeho zmluvu s Bohom a uznajte, (e je hodn# nasledovania. 
<alm 101,3-4: „Nepostavím si pred svoje o!i veci beliála.“ Na základe toho, (e sa meníme na to, 
na $o sa pozeráme, (RH, 6. dec. 1881, ods. 15) vo svetle toho faktu, (e ná& charakter utvára 
to, $ím si (ivíme myse!... Aké je potom dôle(ité, aby sme neupriamovali svoje o$i na zlé veci. 
Prosím, v&imnite si, (e ak uzatvoríme s Bohom zmluvu a v Jeho sile budeme naozaj odmieta' 
upriamova' poh!ad na $oko!vek ni$omné, prinesie nám to nasledujúce v#hody. 

Prvá: „Nenávidím skutku t#ch, !o sa uchy&ujú od Boha.“ (< 101,3) Ako to funguje? Ke) sa 
vystavujete bezbo(nosti, znecitliví vás to vo$i jej odpornosti. Je to nevyhnutn# psychologick# 
princíp. Ak teda upriamujete poh!ad na ni$omnosti, nebudú sa vám protivi'. V skuto$nosti, ak 
budete na tie ni$omnosti h!adie' i na)alej, viete kam dospejete? Za$nete ich prijíma' a milova'. 
Ako teda budete nenávidie' skutok t#ch, $o sa uchy!ujú od Boha? Nenávidie' bezbo(né $iny? 
Musíte sa rozhodnú' neh!adie' na (iadnu ni$omnos', aby vás Svät# Duch urobil znovu citliv#mi 
vo$i jej odpornosti. A vy potom z Bo(ej milosti a skrze moc Ducha Svätého za$nete nenávidie' 
bezbo(né skutky, nenávidie' skutky t#ch, $o sa uchy!ujú od Boha. No musíte spolupracova' so 
Svät#m Duchom v tom procese opätovného scitlivenia, a to tak, (e sa rozhodnete neh!adie' 
na veci beliála. 

No rozhodnutie, neh!adie' na veci beliála, zah="a aj iné v#hody: „Neprichytí sa ma.“ (< 101,3) 
To, na $o h!adíme, upútava na&u pozornos', a ak na to h!adíme na)alej, tyransky sa to zmocní 
na&ej mysle. A tú moc mô(eme zlomi' jedine tak, (e z Bo(ej milosti na to nebudeme h!adie'. 
Vtedy a jedine vtedy sa to na nás nenalepí. 

V&imnite si aj )al&í prínos. Ver& 4.: „Prevrátené srdce odstúpi odo m*a; nepoznám zlého.“ Nu(, 
je to zjavné. Stav srdca je priamo ur$en# t#m, $ím ho k=mime, ako ho programujeme. Ak sa 
teda rozhodneme nestava' pred na&e o$i ni$ hrie&ne, zvrátené srdce od nás odíde a nebudeme 
pozna' zlého. 

Vidíte tu ten vz'ah prí$iny a následku? Sú to ú(asné po(ehnania, ale v&etky ich budeme ma' 
jedine vtedy, ke) sa z Bo(ej milosti rozhodneme neupriamova' poh!ad na veci beliála. 

V&imnite si, $o v tejto súvislosti hovorí Jób: „Jestli sa môj krok odch#lil s cesty, a moje srdce 
odi$lo za mojimi o!ami...“ (Jób 31,7) Nie je to zaujímavé? Na&e srdce ide za na&imi o$ami. Pre$o? 
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Lebo funguje na základe toho, ako ho naprogramujeme svojimi o$ami. A ak h!adíte na ohav-
nosti, na to, $o je telesné, $o je svetské a bezbo(né, va&e srdce za t#m pôjde a bude t#m priamo, 
nepriaznivo ovplyvnené. 

Testimonies, zv. 2, str. 561: „Bude$ sa musie" sta" vernou strá%ou...“ Aká je to tá verná strá(? 
– Strá(, ktorá je stále v slu(be. „Bude$ sa musie" sta" vernou strá%ou nad svojimi o!ami, u$ami 
a v$etk#mi svojimi zmyslami, ak chce$ ovláda" svoju myse&, aby tvoju du$u nenakazili $patné 
my$lienky. Túto obzvlá$" potrebnú vnútornú prácu mô%e vykona" iba sila Bo%ej milosti.“ Priatelia, 
je tak nevyhnutne potrebné, aby sme postavili strá( nad v&etk#mi ulicami du&e, a síce nad 
o$ami, u&ami a tie( ostatn#mi zmyslami. No najmä o$i a u&i sú cestami, skrze ktoré je myse! 
programovaná najpriamej&ie. 

V&imnite si, $o nám k tomu hovorí Peter. 1. Petra 1,13-16: „Preto opá$te si bedrá svojej mysle.“ 
My to v na&ej západnej kultúre nechápeme, ale tí, ktor#m to Peter písal, presne vedeli, o $om 
hovorí. 

Viete, v biblick#ch dobách nosili mu(i skôr vo!né, dlhé rúcha a ak sa mali dosta' z bodu 
A do bodu B, a najmä ak sa ponáh!ali, museli si to rúcho uviaza' tesne okolo bedier, zakasa' si 
ho, a potom mohli bezpe$ne napredova'. Iba tak sa uistili, (e sa o" nebudú potk#na'. Ak ho ne-
chali trepota', !ahko sa mohlo zachyti' na skale, vetve, alebo t=nitom kríku a mali by problém. 
Priatelia, Peter nám hovorí, (e musíme vzia' svoje my&lienky a opása' ich okolo Je(i&a Krista, ak 
sa nechceme potknú', ke) sa (enieme za cie!om. „Preto opá$te si bedrá svojej mysle a súc triezvi 
dokonale sa nadejte na nesenú vám milos", ktorá vám bude daná, ke' sa zjaví Je%i$ Kristus. Ako 
poslu$né deti, neprispôsob*ujúc sa drievnej$ím v svojej nevedomosti %iadostiam, ale pod&a toho 
Svätého, ktor# vás povolal, aj sami bu'te svätí, v ka%dom obcovaní. Preto%e je napísané: ,Bu'te 
svätí, lebo ja som svät#!‘“ (3 Moj 11,45) 

A pamätajte, (e ak máme by' svätí, tak musíme by' svätí v mysli. Preto je na$isto nevyhnut-
né, aby sme si opásali bedrá mysle. Musíme riadi' svoje my&lienky. Ka(dú my&lienku musíme 
zajíma' v plen do poslu&nosti Krista, ak máme by' skuto$ne svätí. 

Ellen Whiteová v Act of the Apostles, str. 518 komentuje túto pasá(: „Apo$tol napísal tieto 
slová pre pou!enie veriacich v$etk#ch dôb; zvlá$tny v#znam majú ale pre t#ch, ktorí %ijú v dobe, 
ke' sa ,v$etkému priblí%il koniec.‘“ (1 Pet 4,7) To sme my, bratia a sestry. „Apo$tol sa sna%il pou!i" 
veriacich, aké je dôle%ité chráni" myse&, aby sa nezaoberala nedovolen#mi námetmi, alebo nemár-
nila svoju silu rozjímaním o zbyto!nostiach. Tí, ktorí nechcú padnú" za obe" satanov#m nástra-
hám, musia dobre strá%i" vchod do svojej du$e; musia sa vyh#ba" v$etkému, !o vyvoláva ne!isté 
my$lienky, !i u% ide o !ítanie, sledovanie, alebo po!úvanie. Myse& nesmie by" ponechaná aby sa 
naslepo zaoberala ka%dou vecou, ktorú jej vnukne nepriate& du$í. Srdce musí by" verne na strá%i, 
lebo vonkaj$ie zlo prebudí zlo v du$i a du$a upadne do tmy. ,Preto opá$te si bedrá svojej mysle,‘ na-
písal Peter, ,a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milos", ktorá vám bude daná, ke' sa 
zjaví Je%i$ Kristus... neprispôsob*ujúc sa drievnej$ím, v svojej nevedomosti %iadostiam, ale pod&a 
toho Svätého, ktor# vás povolal, aj sami bu'te svätí, v ka%dom obcovaní. Preto%e je napísané: Bu'te 
svätí, lebo ja som svät#!‘“

Pre$o majú tieto Petrove slová tak# zvlá&tny v#znam pre t#ch, $o (ijú v $ase konca? Ke) sa 
„v$etkému priblí%il koniec?“ (1 Pet 4,7) >al&í v#rok nám odpovie na túto otázku. 

Citát zo Sabbath School Worker, 1. júl 1894: „Ako sa blí%ime k záveru dejín zeme, satan zdvoj-
násobuje svoje úsilie, aby na nás vrhol svoj pekeln# tie*, aby na$e o!i odvrátil od Krista. Ak nám 
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zabráni v poh&ade na Je%i$a, premô%e nás, no my mu to nesmieme dovoli", lebo ,my v$etci odostretou 
tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako 
od Ducha Pánovho.‘ (2 Kor 3,18) (o je to sláva Pánova? Sláva Pánova je Jeho charakter, a ten je nám 
zjaven# v Kristovi. Preto, ke' h&adíme na Krista a uva%ujeme o Jeho charaktere, u!íme sa Jeho lekcie 
a poslúchame Jeho slová, vtedy sa meníme na Jeho podobu... Uva%ovaním o Bo%ej dobrote, milosrden-
stve a láske sa mení ná$ charakter. Je%i$ povedal: ,A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli 
jedno, ako sme my jedno.‘ (Ján 17,22) Nad t#m, kto prijíma Krista, vy$la sláva Pánova, zasvietilo Slnko 
spravodlivosti, a veriaci, povstanúc zo svojho poní%eného a svetského stavu, odrá%a svetlo Kristovej 
slávy. Ke' ustavi!ne h&adí na Krista a uva%uje o Jeho kráse, stále viac a viac sa premie*a na die"a 
svetla.“ Je to nádherné zhrnutie mnoh#ch vecí, ktoré sme u( pre&tudovali.

Satan vie, (e Je(i& príde $oskoro. A ak máme by' ako !ud efektívnymi svedkami Krá!a, v t#ch-
to závere$n#ch hodinách dejín zeme, a spôsobil#mi ob$anmi pre Krá!ovstvo, musíme ma' cha-
rakter, ak# má Kristus. A on vie, (e jedin# spôsob, ako mô(eme ma' Kristov charakter je ten, 
(e budeme h!adie' na slávu Pánovu, na Bo(í charakter zjaven# v Kristovi. A tak zdvojnásobuje 
svoje úsilie, aby vymyslel $oko!vek, $o len mô(e, aby !u)om bránil v poh!ade na Krista. Urobil 
to v dne&nom svete. 

Je to na$isto ohromujúce, v&etko to zlo, ktoré je tam vonku dostupné, v&etky tie veci, ktoré 
odvracajú pozornos' od Je(i&a. Myslím na po$íta$, internet, po$íta$ové hry B to je na vrchole 
zoznamu. Je absolútne desivé, ko!ko $asu sa trávi h!adením na tie veci. A to sa, milí priatelia, 
nerobí len vo svete. Robí sa to v na&ej vlastnej milovanej cirkvi. <asnem nad t#m, ako je dnes 
prakticky ka(d# napojen# na internet. V&imli ste si to? Audia majú bu) telefóny na u&iach, 
alebo slúchadlá v u&iach. Alebo majú malé po$íta$e do vrecka a hrajú sa nejakú po$íta$ovú hru. 
Vidím to neustále. Myse! majú na$isto ponorenú do toho, $o je svetské.

Christian Education, str. 57: „Napl*te si celé srdce Bo%ími slovami... Na$e telá sú vybudované 
z toho, !o jeme a pijeme, a tak ako v prirodzenom hospodárstve, tak aj v tom duchovnom to, o !om 
uva%ujeme dodá pru%nos" a silu na$ej duchovnej prirodzenosti.“ Viete, tá známa pravda „sme to, 
!o jeme,“ platí nielen pre telesnú stravu, ale zvlá&' a najmä pre tú du&evnú, duchovnú stravu: 
„Ste to, !o jete.“ To, $ím si (ivíte myse!, to z vás robí to, $ím ste, priatelia. Rozhodnite sa teda 
nielen nestara' sa o telo, (Rim 13,14) ale tie( v&emo(ne sa stara' o ducha. Usilovne, zámerne, 
svedomito, vytrvalo vyh!adáva' ka(dú mo(nú príle(itos', aby ste k=mili duchovného $loveka 
tou stravou, ktorú tak zúfalo potrebuje pre svoj rast. 

Sons and Daughters of God, str. 108: „Myse& treba %ivi" !istou stravou, ak má by" srdce !isté.“ 
Chcete $isté srdce? Musíte ma' $isté srdce, ak chcete vidie' Boha. „Blahoslavení !istí srdcom, 
lebo oni budú vidie" Boha.“ (Mat 5,8) Ako v&ak získate to $isté srdce? Musíte (ivi' svoju myse! 
$ist#m pokrmom. 

Teraz mi v&ak dovo!te, aby som vás varoval. Du&evné stravovacie návyky sa nemenia !ahko. 
Táto úloha je mo(no e&te 'a(&ia ako zmena telesn#ch stravovacích návykov, a u( to je drina. Mi-
mochodom, sú tam priame paralely. Ak ste si vypestovali hlad, smäd a chu' na McDonaldovskú 
nezdravú stravu, a ste presved$ení, (e musíte jes' prospe&nú, zdravú stravu a rozhodnete sa 
urobi' tú zmenu, ako vám tá zdravá strava najskôr chutí? Dos' neutrálne a nezaujímavo. Pre$o? 
Lebo ste svoje chu'ové poháriky nau$ili prahnú' po nadmierne drá(div#ch chutiach a koreni-
nách. Zamilovali ste si v&etok ten koncentrovan# tuk, koncentrovanú sladkos', koncentrované 
koreniny tej nadmerne spracovanej nezdravej stravy. Vycvi$ili ste sa v tú(be po nej, va&e chu'ové 
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poháriky ju chcú a tak, ke) za$nete jes' jednoduché, zdravé pokrmy, povedia vám: „Pche, vari 
ne$aká&, (e nám to bude chuti'?!“ Na chví!u vám to chuti' naozaj nebude, ale naberte odvahu. 
Ak vytrváte, mô(ete svoju chu' prevychova'. V skuto$nosti, mô(ete prevychova' svoje chu'ové 
poháriky, aby tú(ili po jednoduch#ch, prirodzen#ch chutiach a te&ili sa z nich. Ak v tom vytr-
váte, zdravé jedlo vám za$ne chuti' ove!a viac, ne( ako vám kedy chutila nezdravá strava. Viem 
to z vlastnej skúsenosti a mô(em to dosved$i'. A musím vám poveda', (e tá strava je aj ove!a 
uspokojujúcej&ia... To v&etko priamo platí aj o va&ej duchovnej strave. 

Urobme si aplikáciu. Ke) za$nete svoju myse! (ivi' t#m, $o naozaj potrebuje, vá&mu duchov-
nému jaz#$ku to bude chuti' stra&ne nev#razne a nebudete ma' z toho skuto$n# pô(itok. No 
Pán vám (ehnaj, vydr(te. Na)alej sa nestarajte o telo. Neustále ho prevychovávajte a posil"ujte. 
Ni$ím nek=mte svojho telesného $loveka a )alej k=mte toho duchovného a s!ubujem vám, (e 
vás to bude te&i' ove!a viac ne( ako vás kedy te&ila nezdravá strava. 

*o sa t#ka faktora spokojnosti, v&imnite si toto. Micheá& 6,14: „Ty bude$ jes", ale sa nenas#ti$, 
le% v tvojom vnútri bude tvoja hladná prázdnota.“ Ak (ivíme svoje mysle telesn#m pokrmom, 
jeme, ale nie sme nas#tení. Stále sme hladní. Smutné je na tom to, (e to!kí !udia tak horú$kovi-
to k=mia svoje telesné mysle, (e ani nevedia, alebo si neuvedomujú, (e nie sú nas#tení a niekedy 
ich k tomu musí privies' a( kríza. 

Pamätáte sa na to podobenstvo o márnotratnom synovi? Luká& 15,17: „No potom vstúpil 
do seba a povedal: ,Ko&ko nájomníkov môjho otca má hojnos" chleba, a ja tu hyniem hladom!‘“ 
Napchával sa v&etk#m, $o bolo telesné, ale hladoval. Bo(e, pomô( nám uvedomi' si, (e sme 
skuto$ne hladní, hoci sa napchávame telesn#m pokrmom, a pomô( nám prís' k Je(i&ovi a prija' 
ten prav# pokrm.

Ján 6,35: „A Je%i$ im povedal: Ja som ten chlieb %ivota; kto príde ku mne, nebude nikdy la!nie", 
a kto verí vo m*a, nebude nikdy %ízni".“ „Okúste a vidzte, %e dobr# je Hospodin.“ (< 34,9) Urobte to 
rozhodnutie, (e prestanete k=mi' telesného $loveka. Za$nite sa s#ti' Bo(ím Slovom, a to bude tá 
najlahodnej&ia a najs#tej&ia du&evná strava, akú ste kedy poznali. 
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30.KAPITOLA

ODVRÁ% MOJE O'I
(, 119,37)

Venujeme sa otázke du&evnej stravy. Pri&li sme k poznaniu, (e to, $ím si nap;"ame svoju myse! 
priamo ur$uje charakter, ktor# budujeme. Alebo, aby sme pou(ili ove!a známej&í v#rok, $i text: 
„Vo vzhliadaní sme menení na ten ist# obraz, na ktor# h&adíme.“ (ST, 31. marec 1887, odst.12) 

To  je stará známa pravda, zalo(ená na na&om k!ú$ovom texte tejto knihy – 2. Korin'anom 
3,18: „No, my v$etci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa 
na ten ist# obraz, od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 

Vo svetle tohto faktu musíme s Dávidom urobi' to rozhodnutie: „Nepostavím si pred svoje o!i 
veci beliála.“ (< 101,3) No drahí priatelia, ak naozaj chceme ako !ud za(i' o(ivenie, musíme sa nie 
len rozhodnú' nestava' si pred o$i ni$ zvrátené, ale musíme urobi' aj krok vpred. 

<alm 119,37: „Odvrá" moje o!i, aby neh&adeli na márnos"; ob%iv ma na svojej ceste!“ Chcete 
pre(i' o(ivenie? Potom, z milosti Bo(ej sa musíte rozhodnú' nielen, (e neupriamite svoje o$i 
na ni$ zvrátené, ale musíte sa tie( rozhodnú', (e odvrátite svoje o$i od bezcenn#ch vecí. Prob-
lém, ktorému sa musím venova' je ten, (e ak to nie je skazené, tak je to prinajmen&om, a takmer 
bez v#nimky – bezcenné. O $om tu hovorím? Televízia, videá, DVD, filmy, videohry, hudba...

Bratia a sestry, b#vali sme !udom, ktor# nechodil do kina. Boli sme t#m známi. Pamätám 
si, (e ke) som ako die'a cestoval lo)ou do misijn#ch polí so svojimi rodi$mi, jeden z námorní-
kov sa ma sp#tal, ako sa zvyknem zabáva'. A ke) zistil, (e netancujem, nechodím na ve$ierky, 
a nechodím do kina, bol skuto$ne udiven#. Povedal mi: „*love$e, ve) ty predsa nemá& vôbec 
(iadnu zábavu.“ B#vali sme !ud, ktor# proste nechodil do kina. Teraz je vzácnou v#nimkou nájs' 
Adventistu siedmeho d"a, ktor# do kina nechodí. *o sa stalo? 

Nu(, diabol pou(il neuverite!ne rafinovan# trik. Podarilo sa mu vynájs' kino, ktoré sa zmestí 
do na&ich ob#va$iek. Voláme ho televízor. Mnohí z nás si (iadny nezaobstarali, mnohí v&ak áno. 
My sme (iadny nemali, lebo sme ako rodina misionára chodili po svete, ale ke) sme pri&li do-
mov na dovolenku, jeden sme si zadová(ili. *iernobiely. Ve!mi dobre si to pamätám. Okam(ite 
som bol televíziou o$aren#. Nu( a dôvodom, pre$o sa cítim by' v tejto téme tak# rozhodn# – 
a dovo!te mi, aby som bol úprimn# – je to, (e som sa dostal zo závislosti. 

Bol som závisl# na televízii, videách a filmoch. Nerád to priznávam, ale musím. A preto 
viem o $om hovorím. Viem aj o pusto&iacom vplyve ak# má tento druh du&evnej stravy v (i-
vote kres'ana. Vo ve!mi mladom veku som sa stal závisl# od televízie. Ke) som b#val v dome 
rodi$ov, moje televízne menu bolo dos' prísne monitorované. Samozrejme, nemohol som 
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zosta' u rodi$ov nav(dy. A tá tú(ba, ktorá silnela a závislos', ktorá sa udomácnila, potrebovali 
uspokojenie. 

Ke) som nebol pod drobnoh!adom svojich rodi$ov, objavil som nejaké vzru&ujúce veci 
na pozeranie, a to malo na m"a rastúci nepriazniv# ú$inok. Nie som v tom sám. Mnohí z vás 
majú mo(no podobné skúsenosti. Postupom $asu, s príchodom novej generácie, malo stále viac 
a viac adventistov televíziu vo svojich ob#va$kách, a hne) ako slnko v sobotu ve$er zapadlo, 
vytiahli popcorn a zapli si televíziu so sobot"aj&ími ve$ern#mi filmami.

Mnoho na&ich mlad#ch !udí sa vtedy za$alo p#ta': „Nu(, ke) sa to mô(e pozera' tu, pre$o sa 
to nemô(e pozera' vonku? *o napríklad v divadle?“ A my sme za$ali poka&liava' a horko 'a(ko 
sme v rozpakoch povedali: „V divadle je zlá atmosféra, faj$í sa tam a sú tam zlí !udia...“ Prepá$te, 
ale úplne sme t#m minuli podstatu. *o je tou pointou? „Vo vzhliadaní sa meníme.“ Nezále(í 
na tom kam pozeráte, meníte sa na podobu toho, na $o sa pozeráte. 

A tak sa tie logicky rozm#&!ajúce deti rozhodli, (e ak je to v poriadku pozera' v ob#va$ke, 
musí to by' v poriadku pozera' aj v divadle. A teraz to robia prakticky v&etci. Teraz nie len, (e 
pozeráme televíziu, ale máme DVD prehráva$e a finan$ne podporujeme po(i$ovne t#m, (e si 
po(i$iame DVD. Otázka: Ak k=mime svoje mysle t#mto druhom du&evnej stravy, ktoré menu 
nám slú(i ako strava? Menu, ktoré sme dostali, ke) sme sa sp#tali telesného $loveka, (e $o by 
si dal rád? Alebo menu, ktoré sme za&krtli, ke) sme sa sp#tali duchovného $loveka $o by si dal 
rád? Ktoré je to menu? Vy viete, (e je to to telesné. Nikto racionálne mysliaci nemô(e proti 
tomu argumentova'. 

Ak máte o tom nejaké pochybnosti, musíte si polo(i' túto otázku: Ak# je cel# zmysel televíznej 
a filmovej produkcie? Zarobi' peniaze, v&ak? Teraz, ak získate !udí, ktorí vám budú plati' za pozera-
nie toho, $o vyrobíte, musíte vyrobi' nie$o také, $o budú ma' radi. Myslím si, (e je to ve!mi jasné. 
Budete im ponúka' to, $o je na duchovnom menu? „Myse& tela je nepriate&stvom naproti Bohu,“ 
(Rim 8,7) tak(e $oko!vek duchovné im bude proti srsti. Ur$ite si nekúpia lístok, aby si to pozreli, 
a ak to dáte do televízie, zabudnite na vysokú sledovanos'. Nebudete môc' preda' (iadny reklam-
n# $as, preto(e to nikto nebude pozera'. Tak(e musíte ponúknu' tej neobrátenej vä$&ine populácie 
to, po $om prirodzene tú(i, $o je vlastne telesn# odpad, ktor# uspokojuje (iadosti tela, (iadosti 
o$í a chlúbnu p#chu (ivota. (1 Ján 2,16) Ak sedíme pred t#mi obrazovkami a k=mime svoju myse! 
t#mto druhom potravy, zákonite si t#m budujeme telesn# charakter. „Ste t#m, !o jete.“ Stávate sa 
t#m, na $o sa pozeráte. To je zákon. Funguje to, $i sa vám to pá$i alebo nie, $i tomu veríte alebo 
neveríte. Stávate sa t#m, na $o h!adíte a niet pred t#m úniku. A ak k=mime svoje mysle t#mto dru-
hom du&evnej stravy, ur$ite sa nemeníme od slávy k sláve. (2 Kor 3,18) Meníme sa od degradácie 
k degradácii, na charakter podobn# satanovmu, zatia! $o po cel# $as udr(iavame celkom dobrú 
fasádu, rutinu obielen#ch hrobov. (Mat 23,27) 

Uvediem vám tu jeden v#rok. Preberieme si ho vetu po vete, lebo má ve!mi hlbok# v#znam. 
Duch prorock# nám dáva mnoho rád o televízii, videách a filmoch. Poviete si: „To nie je mo(né, 
ve) Ellen Whiteová umrela predt#m, ako boli vynájdené.“ Áno, to je pravda, ale rady ktoré dáva 
o divadelnej zábave sú stále priamo aplikovate!né a nikto proti nim nemô(e rozumne argumen-
tova'. Divadelná zábava bola v jej $asoch relatívne mierna. Av&ak nová verzia bola zmenená 
na sofistikované umenie a vedu v diablovom arzenáli proti Bo(iemu !udu. 

Pozrime sa, $o hovorí v Adventist Home, str. 516: „Ni! na na$ej zemi nepôsobí tak ohavne 
na predstavivos"... ako divadelné predstavenie.“ Hovoríme len o jednom z nieko!k#ch negatív-
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nych vplyvov. Existuje ich nieko!ko, ale tento jeden je jedine$n#. Toto je najsilnej&ia zbra" $íslo 
jeden v diablovom arzenáli. Preto som sa rozhodol to rozvinú'. 

Mimochodom, $o je to predstavivos'? Pamätajte, (e kres'an má povinnos' kontrolova' my&-
lienky a predstavivos'. (AH 334.4) Predstavivos' je kreatívne posudzovanie obrazov, u( predt#m 
zaznamenan#ch v pamäti. 

Pozrite, va&a myse! je neuverite!ná banka dát. V&etko, $o si vlo(íte do pamäti prostredníc-
tvom va&ich zmyslov sa tam natrvalo zaznamenáva. No preto(e máme len málo elektrickej 
energie, nemô(eme to vyvola'. Nespomenieme si na v&etko, ale je to tam. V&etko je tam. 

Robili sa neurologické &túdie, ktoré sú priam fascinujúce, kde ponárali elektronické sondy 
do pamä'ovej partii mozgu, a dávali tam slabé impulzy. Sú schopní vám t#m pripomenú' veci, 
ktoré sa stali v dávnej minulosti, a to a( do najmen&ích detailov. Naz#va sa to prúd vedomia. Je 
to také, akoby ste cez to v&etko znovu prechádzali. To znamená, (e je tam v&etko zaznamenané. 

Kto si myslíte, (e to vie? Satan. Skuto$ne vá&nivo sa usiluje otrávi' na&e mysle ukladaním 
v&etk#ch druhov nevhodného, telesného, svetského odpadu do tej banky dát, a t#m otravuje 
a po&kvr"uje na&u predstavivos'. *o by som len urobil, $o by som dal za to, keby som tam 
mohol vstúpi', a vymaza' niektoré z t#ch záznamov, ale nemô(em. Sú zaznamenané natrvalo. 

Neviem ako vy, ale ja mám chvíle, ke) ma nepriate! pokú&a priamo skrze moju pamä'. U( 
ste to niekedy za(ili? Mô(e sa to sta' na najneo$akávanej&om mieste a v najneo$akávanej&om 
$ase. Mô(ete by' v zbore a náhle sa ten obraz vynorí z va&ej pamäti, a vy budete vyvla$ovaní 
a vábení. (Jak 1,14) *o by som len dal za to, keby som mohol vymaza' niektoré z t#ch zázna-
mov. No chvála Bohu, mô(em urobi' to – a pre lásku Kristovu sa to u$ím robi' stále priamej&ie 
a dôslednej&ie – (e u( v prvom momente, ke) sa obraz objaví na obrazovke vedomia môjho 
my&lienkového (ivota, poviem: „Nie, ja si vyberám Je(i&a.“

A nikto z vás ani len netu&í, ko!kokrát to musím urobi', preto(e som mnoho rokov spolu-
pracoval s nepriate!om pri ukladaní odpadu do svojej pamäti. Hovorím to úprimne. Mo(no sa 
so mnou viete stoto(ni'. 

Kto je zodpovedn# za to, ako sa tá banka dát naprogramuje v (ivotoch na&ich detí predt#m, 
ne( dozrejú a sú dostato$ne vyspelí, aby robili múdre rozhodnutia? Rodi$ia. My sme zodpoved-
ní. Bojím sa o rodi$ov, ktorí zistia v súdny de", (e ich deti nie sú spôsobilé pre ob$ianstvo v nebi, 
lebo ich vychovávali pred televíziou. Ve) ona bola taká v#borná a pohodlná opatrovate!ka. 

Bratia a sestry, druh odpadu, ktor# je predkladan# de'om dne&n#ch dní je absolútne desi-
v#. Kreslené filmy sú démonické a hrozne násilnícke. Po$ujete dobre: kreslené filmy pre deti! 
Nepriate! pripravuje generáciu, ktorej bude úplne ch#ba' i ten posledn# zbytok súcitu. Bude 
pripravená vyrazi' a prenasledova' svojich blí(nych ako zvieratá, zabíja' ich bez v#$itiek svedo-
mia, a z proroctva vieme, (e sa to stane. (Zj 6,11; 5T 451.2) Diabol musí e&te spracova' zna$né 
mno(stvo !udsk#ch du&í predt#m, ne( dostane !udí do pozície, aby to urobili.

V prvej svetovej vojne bolo naozaj 'a(ké dosta' na&ich chlapcov k tomu, aby $o i len uva-
(ovali nad t#m, (e niekoho zastrelia. Mali k tomu prirodzenú averziu, akú by mala ma' ka(dá 
!udská bytos', ktorá má nejak# zbytok predstavy o Bohu. Tak(e ich museli cvi$i' a cvi$i', aby ich 
dostali aspo" k zamysleniu sa nad spustením spú&te, a nad t#m, (e zoberú inej !udskej bytosti 
(ivot. Druhá svetová vojna bola o nie$o !ah&ia; niektoré veci sa zmenili. No e&te stále to bolo 
'a(ké. Potom pri&iel Vietnam a to u( bolo ove!a !ah&ie. Teraz sa ale vyvinuli po$íta$ové hry, kde 
sa vlastne strie!ajú !udia vo virtuálnej realite. 
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Hovoril som s jedn#m mu(om, ktor# je vyslú(en# ser(ant a bol zapojen# do v#cviku mu(ov. 
Povedal mi: „Vie, kamarát, po)íta)ové hry, ktoré teraz máme sú ove*a +iv,ie, násilnej,ie 
a realistickej,ie ako to, )o sme pou+ívali na vycvi)enie vojakov, aby i,li a zabíjali ne-
priate*a.“ Je dnes 'a(ké dosta' !udí k tomu, aby i&li, zobrali zbra" a strie!ali do niekoho? Nie, 
oni po tom tú(ia. V skuto$nosti existujú istí platení !udia, ktorí behajú po celom svete, h!adajú 
nejakú armádu, len aby sa mohli prida' a mohli niekoho zabíja'. 

Vidíte $o nepriate! urobil s !udskou povahou prostredníctvom t#chto médií? V&etky po$íta-
$ové hry sú zachvátené ubli(ovaním a násilím, spôsobujúce boles' a utrpenie. A $ím grafickej&ie 
je zobrazenie utrpenia, t#m populárnej&ia tá hra je. Ak rozstriekate krv a rozhád(ete $asti tela 
v&ade okolo, predáte ich milióny. Tak#mto postupn#m u$ením sme nadobudli satansk# cha-
rakter, a za$ína to u Janka, ktor# sedí pred televízorom a pozerá kreslené filmy. Ak si myslíte, (e 
zveli$ujem, zamyslite sa prosím znovu. Máte hlavu v piesku, ak si neuvedomujete $o sa deje. Je 
to úplne desivé. 

Fakt, ktor# ma skuto$ne hnevá – a verím, (e je to spravodlivé rozhor$enie, je to, (e produ-
centi tohto druhu odpadu majú tú odvahu nám hovori', (e to nemá nepriazniv# vplyv na t#ch, 
ktorí to pozerajú. <e to neovplyv"uje ich správanie. A potom sa obrátia a povedia v#robcovi: 
„Hej, po$úvaj, dáme ti pä' sekúnd na vlo(enie reklamy do tohto programu, a za pä' sekúnd 
mô(ete va&ou reklamou ovplyvni' správanie ka(dého, a navnadi' ich k tomu, aby si kúpili vá& 
produkt.“ Kde berú tú drzos' hovori' nám, (e zvy&ok celého programu neovplyv"uje správanie 
nikoho: Je to trochu rozporuplné, $i nie? 

Ke) som nedávno prechádzal okolo ihriska základnej &koly, v&imol som si, (e sa v&etci na-
vzájom kopali. Boli tam doktori, ktorí obväzovali rozbité kolená. *udoval som sa, $o to má zna-
mena'? Viete o $o i&lo? Zistil som, (e „ninja korytna$ky“ besneli, a evidentne ninja korytna$ky 
aj kopú. Priamo a radikálne to ovplyv"uje správanie detí. No nemyslite si, (e to neovplyv"uje 
to va&e. 

Adventist Home, str. 408: „Toto je doba, kedy sa v$ade hem%í skazenos". ,iados" o!í a skazené 
vá$ne sú prebúdzané pozeraním a !ítaním. Srdce sa kazí prostredníctvom predstavivosti.“ A $o 
sme práve $ítali? „Ni! na na$ej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivos"... ako divadelné pred-
stavenie.“ U( si to dávate dohromady? „Srdce sa kazí prostredníctvom predstavivosti. Myse& si 
vychutnáva uva%ovanie o scénach, ktoré prebúdzajú ni%$ie vá$ne. Tieto odporné obrazy, premiet-
nuté do po$kvrnenej predstavivosti ni!ia mravy, a pripravujú oklaman#m, zaslepen#m bytostiam 
vo&n# priechod pre %iadostivé vá$ne. 2alej nasledujú hriechy a zlo!iny, ktoré strhávajú bytosti 
stvorené na Bo%í obraz, na úrove* zvierat, a% ich nakoniec stiahnu do záhuby.“ Je to síce siln# 
v#rok, ale nie je vôbec prehnan#. To neuverite!ne násilnícke, kriminálne správanie, ktoré sa pre-
javuje v dne&nej spolo$nosti, je priamym dôsledkom naprogramovania mysle prostredníctvom 
televízie, videa a filmov. 

Druhá vec, ktorú spôsobuje divadelná zábava: Opä' z Adventist Home, str. 516: „Ni! na na-
$ej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivos", ni! tak neni!í nábo%enské dojmy... ako divadelné 
predstavenie.“ 

*o sú to nábo(enské dojmy? Spomínate si na na&e &túdium slova charakter? Je to pe$a', kto-
rá je nám vtla$ená do myslí, ako priamy dôsledok ná&ho obvyklého myslenia a cítenia. Je(i& tú(i, 
skrze plán spasenia, svojím Duchom zape$ati' do na&ich myslí Ducha a zákon lásky. Je to jasné 
novozákonné zas!úbenie. <idom 8,10: „Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelov#m 
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po t#ch d*och, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich mysle a napí$em ich na ich srdcia a budem im 
Bohom, a oni mi budú &udom.“ 

Priatelia, najú$innej&í spôsob, s ktor#m diabol pri&iel, aby vymazal vyryt# Bo(í zákon z mä-
sit#ch dosiek na&ich s=dc, je divadelné predstavenie. „Ni! na na$ej zemi nepôsobí tak ohavne 
na predstavivos", ni! tak neni!í nábo%enské dojmy... ako divadelné predstavenie.“ Ni$. Toto je $íslo 
jeden. Ak sa vystavujete tomuto druhu du&evnej stravy, prijímate siln# a negatívny vplyv a pe-
$a' na svoju myse!. 

Messages to Young People, str. 144: „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.‘ (Prísl 
23,7) ...Na$e my$lienky majú by" prísne strá%ené; lebo jediná ne!istá my$lienka pôsobí mocn#m 
vplyvom na du$u. Zlé myslenie zanecháva zlé stopy na mysli.“ Má ten materiál, ktor# prichádza 
cez obrazovky, tendenciu podporova' zlé my&lienky? Áno, má. A u( len jediná ne$istá my&lienka 
zanecháva hlbok# vplyv... 

Adventist Home, str. 516: „Ni! na na$ej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivos", ni! tak 
neni!í nábo%enské dojmy a neberie tak chu" na pokojné zábavy a vá%ne %ivotné skúsenosti, ako 
divadelné predstavenie.“ V&imli ste si, ako r#chlo sa mladá generácia dne&ka za$ne nudi'? Ako 
r#chlo sú hotoví vyslovi' verdikt: „Toto je také nudné.“ Pre$o je to také nudné? Lebo v porovnaní 
s t#m neuverite!ne vzru&ujúcim a stimulujúcim materiálom, ktor#m si pred t#mi obrazovkami 
k=mili mysle, áno, reálny (ivot je vá(ne nezaujímav# a nudn#. Ak (ivíme svoju du&evnú paletu 
t#mto druhom neuverite!ne korenistého, stimula$ného du&evného jedla, aká je &anca, (e bu-
deme skuto$ne prahnú' po tom solídnom, jednoduchom Chlebe (ivota, po Bo(om Slove? Nie 
je tam (iadna &anca. 

Práve tu máte dôvod, pre$o my ako !ud u( viac nie sme &tudentmi Slova, ako sme kedysi 
b#vali. Priznáte si to so mnou? Tak sme stimulovali na&u mentálnu paletu v&etk#mi druhmi 
telesnej potravy, (e u( vôbec nemáme hlad, $i smäd po Slove Bo(om. Prinajlep&om, &krípajúc 
zubami sa na 15 minút ráno prinútime zhltnú' nejaké to duchovné jedlo, lebo je to na&ou po-
vinnos'ou. Len(e si to nevychutnáme a ani nás to nevy(ivuje. Priatelia, ak sa my ako !ud máme 
pripravi' na Kristov príchod, a ak my ako !ud máme by' medzit#m schopní pomáha' druh#m 
pripravi' sa na Kristov príchod, musíme odstráni' satanov oltár zo svojich ob#va$iek a nahradi' 
ho Bo(ím oltárom. Nemô(eme sa k=mi' t#mto druhom du&evnej stravy a sú$asne sa nádeja', (e 
si budujeme charakter, ak# má Kristus. Taká nádej nie je. Prosím, uvedomte si to... 

Christian Education, str. 185: „...mnohí z nás inteligentne neporozumeli pravde, ktorá je v Je-
%i$ovi.“ Pre$o? „Myse& je bohato k+mená senza!n#mi príbehmi.“ A toto autorka písala, ke) boli 
e&te len $iernobiele stránky. Ú$inok je ove!a silnej&í, ke) je to vo farbách, a vyprodukované 
Hollywoodom. Je to )aleko viac zmyslové a podnetné. 

„Myse& je bohato k+mená senza!n#mi príbehmi. ,ijú v nereálnom svete a nie sú schopní vyko-
náva" praktické %ivotné povinnosti... Bu' sú plní nepokoja, alebo si stavajú vzdu$né zámky a nedo-
ká%u komunikova", iba ak o t#ch najbanálnej$ích témach. U$&achtilej$ie schopnosti, prispôsobené 
na sledovanie vy$$ích cie&ov, boli degradované na rozjímanie o triviálnych, alebo hor$ích ne% trivi-
álnych veciach, a% pokia& sa ich vlastník s tak#mi témami neuspokojil, a málokedy má potom silu 
dosiahnu" nie!o vy$$ie. Nábo%enské myslenie a konverzácia sa stali ohavn#mi. Du$evná potrava, 
ktorá mu zachutila, ho svojimi ú!inkami po$kvr*uje a vedie k nemravnosti a zmyseln#m my$-
lienkam. Cítila som úprimnú &útos" na t#mi du$ami, ke' som si uvedomovala ako ve&a strácajú 
zanedbávaním tej príle%itosti, %e mô%u prís" k poznaniu Krista, v ktorom sú sústredené na$e nádeje 
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na ve!n# %ivot. Ako ve&a vzácneho !asu je premárneného, hoc by v *om mohli $tudova" Vzor pravej 
dobroty.“

Aj keby vplyv televíznych programov bol úplne neutrálny, $o ale nie je, i tak by som stále 
trval na tom, (e by bol pre nás prekliatím, u( len kvôli tomu $asu, $o by nás odvádzal od h!a-
denia na Krista. Viete $omu verím z celého svojho srdca? Verím z celého svojho srdca, (e keby 
sme my, ako !ud, trávili tak ve!a $asu pozeraním sa na Krista, &túdiom Jeho (ivota, ktor# je 
dan# v Písme, ako ho trávime pred obrazovkami, u( dávno by sme boli v Krá!ovstve. Ako dlho 
budeme od)a!ova' Pánov návrat? 

Chcel by som, aby ste si $estne polo(ili túto otázku. Adventist Home, str. 416: „Ach, kie% by sa 
mladí &udia zamysleli nad vplyvom, ktor#m vzru$ujúce príbehy pôsobia na myse&. Mô%ete, po ta-
kom !ítaní,“ – v tomto prípade pozeraní – „...otvori" Slovo Bo%ie a !íta" so záujmom Slová %ivota? 
Nezdá sa vám potom Bo%ia kniha nezaujímavá? (aro toho zamilovaného príbehu je v mysli, ni!í jej 
zdrav# tón, a zabra*uje vám sústredi" svoju myse& na dôle%ité, vá%ne pravdy, t#kajúce sa vá$ho ve!-
ného záujmu. ...hre$íte i proti Bohu a tak trávite !as, preto%e by ste tento !as mali venova" Jemu.... 
Mám pre vás posolstvo. Teraz rozhodujete o svojom budúcom osude, no spôsob, ako budujete svoj 
charakter je tak#, %e sa sami vylu!ujete z Bo%ieho raja.“

Viem, (e je to priame a mô(em vás t#m urazi'. No musím vám to poveda' tak, ako to je. 
T#m, $ím (ivíme svoju myse!, rozhodujeme o svojom budúcom osude. Ak sa rozhodneme (ivi' 
svoje mysle t#mto telesn#m odpadom, volíme si by' nepripravení na Kristov príchod. Hovorím 
o tom preto, lebo milujem túto cirkev. Ve!mi chcem aby povstala a svietila (Iz 60,1), aby sme 
mohli dokon$i' dielo a aby Je(i& mohol prís'. No nikdy to neurobíme, ak budeme na)alej po-
zera' na tento svet a na veci tohto sveta. Máme by' mesiacmi v splne, ale splnom mô(ete by' 
len vtedy, ak odrá(ate svetlo slnka. My sme v&ak dovolili, aby svet úplne zatienil svetlo slnka, 
a dôsledkom je to, (e sme v tme tohto sveta. Bo(e, pomô( nám...

My nielen, (e neodrá(ame (iadne svetlo, ale sledujte aj toto prosím a nech je to pre vás v#-
strahou: Ke) pozeráme na tú morálnu tmu, ktorá k nám prúdi cez obrazovky, nakoniec sa sami 
oslepíme. 1. Jánova 2,11: „...lebo tma oslepila jeho o!i..“ 

Pamätám si jednu ú(asnú &túdiu, ktorá bola o (ivote zvierat v hlbokej jaskyni, v ktorej nebo-
lo absolútne (iadne svetlo. V tej jaskyni boli ja&teri$ky. Iné druhy, ktoré (ijú na povrchu, behajú, 
vidia v&etko naokolo, ale tie, ktoré boli tam dolu v tme, kde nebolo nijaké svetlo, boli úplne 
slepé. Nevideli ni$.

Skrze tieto obrazovky prichádza hrozné mno(stvo tmy, a ak vy a ja vystavujeme o$i na&ej mys-
le tejto tme, my sami sa nakoniec urobíme neschopn#mi vidie' prekrásne svetlo, ktoré vy(aruje 
z tváre Je(i&a. Prosím, uvedomte si to. Pri&iel nám vo svojej tvári zjavi' svetlo Bo(ej slávy, no vy 
obraciate svoje o$i na veci tohto sveta, a tvár Je(i&a bude stále hmlistej&ia a hmlistej&ia, a( k#m 
úplne prestanete vidie' to svetlo. U( ho nebudete môc' vidie'. A to je beznádejn# stav. 

Mount of Blessings, str. 92: „Rovnak# zákon platí v du$evnom ako aj vo fyzickom svete. Ten 
kto trvale zostáva v tme nakoniec stráca schopnos" videnia. Je uzavret# v priestore, tmav$om ako 
polno!ná tma, a neprenikne ju ani polud*aj$ie slnko. ,Chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma 
oslepila jeho o!i.‘ (1 Ján 2,11) Neustálym pestovaním zla, zámern#m prehliadaním prejavov Bo-
%ej lásky, hrie$nik stráca lásku k dobru, tú%bu po Bohu, samotnú schopnos" prija" svetlo nebies. 
Pozvanie milosti je stále rovnako láskyplné, svetlo svieti tak jasne, ako ke' prv#krát osvietilo jeho 
du$u, av$ak hlas dolieha do hluch#ch u$í, svetlo do slep#ch o!í.“ Tento stav, do ktorého sa mô(ete 
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dosta' je desiv#. Je to beznádejn# stav. Svetlo stále svieti, no my sme úplne slepí. E&te na nie$o 
vás musím upozorni' oh!adom s#tenia sa z t#chto obrazoviek. *ím viac sa t#m s#tite, t#m viac 
po tom budete tú(i', a( sa na tom stanete závislí. 

Znovu Adventist Home, str. 516: „Ni! na na$ej zemi nepôsobí tak ohavne na predstavivos", ni! 
tak neni!í nábo%enské dojmy a neberie tak chu" na pokojné zábavy a vá%ne %ivotné skúsenosti, ako 
divadelné predstavenie. Láska k t#mto scénam sa zvy$uje s ka%dou povo&nos"ou, rovnako ako sa 
tú%ba po opojn#ch nápojoch zvy$uje s ich u%ívaním.“ Z osobnej skúsenosti viem, (e je to pravda. 
Bol som úplne závisl#, práve tak na televízii, videu a filmoch, ako je alkoholik závisl# na f!a&i. No 
chválim Boha, lebo On ma oslobodil od tej závislosti, a teraz som závisl# na Je(i&ovi a na &túdiu 
Jeho Slova.

No existujú aj )al&ie veci, ktoré robí televízia, a ktoré by som s vami rád prebral. Neexistuje 
efektívnej&í prostriedok, ktor# by nás urobil pasívnej&ími a necitlivej&ími na !udské potreby, ne( 
tieto média. Ako to robia? 

Nu( Boh nám dal o$i, aby sme videli !udské potreby, zrejme v tom slova zmysle, aby sme sa 
zdvihli a urobili nie$o pre ich naplnenie. No televízia je umelé vystavenie sa !udsk#m potrebám. 
V tomto slova zmysle nemô(ete urobi' ni$, aby ste im pomohli. Tak(e, $o vás to u$í? H!adie' 
na !udské potreby a ni$ s t#m nerobi'. Dokonca aj Televízne noviny k tomu mô(u vies'. Sleduje-
te Afri$anov umierajúcich od hladu, zatia! $o si napchávate ústa popcornom. Nielen (e sa u$íte 
ni$ nerobi', ale u$íte sa by' aj spokojní s t#m, (e ni$ nerobíte. A ak# je v#sledok? Do$ítate sa 
o tom v novinách: ohavné zlo$iny spáchané za bieleho d"a, úbohé obete trpiace stra&n#m zne-
u(ívaním, a rôzni !udia stojaci naokolo sa prizerajú, pri$om nikto nezdvihne prst, aby pomohol 
obeti. A vo vnútri sa p#tate: „Ako mohli len tak stá' a prizera' sa?“ Odpove) znie: Robia to stále, 
ka(d# ve$er sa vo svojej ob#va$ke prizerajú na utrpenie obetí. Nielen (e sa dostali do stavu, kde 
nemajú absolútne (iadny sklon ís' pomôc', oni sa dokonca dostali do stavu, kde pre(ívajú cho-
rú rados' z utrpenia obete. Ak si myslíte, (e som za&iel pri)aleko, porozm#&!ajte znovu. 

Ak by to nemali radi, $o myslíte, pre$o by si potom !udia za to zaplatili a &li pozera' to naj-
pestrej&ie vylí$enie !udského utrpenia? Vidíte ako pekelne nám satan mení charaktery prostred-
níctvom t#chto médií? Ak sedíme pred obrazovkami, tak s ním spolupracujeme a budujeme si 
charakter podobn# tomu satanovmu. Musíte to vedie'. Pochopte to, prosím! V tomto sa so se-
bou nezahrávajte. Musíte si vyvoli'. A Jeho Duch dosved$uje vá&mu duchu, (e to, $o po$ujete je 
pravda. Nikto nemô(e rozumne argumentova' proti tomu, $o som vám práve povedal. A na zák-
lade toho sa musíte sami rozhodnú'. Musíte si vybra'! Nikto to neurobí za vás... 

Hovorím sám za seba: Ja a môj dom (Joz 24,15) nebudeme ma' televíziu. Nazvite si to extré-
mom, nazvite si to fanatizmom, nazvite si to ako chcete. Takto to proste bude. 

Priznávam, (e som vy&iel zo závislosti. Sp#tajte sa nejakého alkoholika. Bol by blázon, ak by si 
dal do ob#va$ky plné f!a&e s alkoholom. Poznám tie( pár !udí $o majú televízor, a pozerajú len 
naozaj hodnotné veci. A sú veci... Priznávam, (e sú veci, ktoré sú hodné pozretia. Stojí za to si 
ich pozrie'. No pre m"a nestojí za to, aby som mal okolo seba neustále poku&enie len kvôli t#m 
nieko!k#m veciam, ktoré stoja za pozretie. Nestojí mi to za to. A okrem toho, aj ke) je tam ten 
najlep&í materiál, e&te v(dy mô(em svoj $as vyu(i' lep&ím spôsobom, ako pozeraním. 

Niektorí mo(no povedia: „A $o vysielanie na kanáloch 3ABN a Hope TV?“ Dobre, to je ú(as-
né. Je to ale v&etko $o pozeráte? Ak áno, tak Pán vám (ehnaj. No bu)te opatrní! Dajte si pozor, 
aby ste nedostávali v&etko svoje duchovné jedlo z druhej ruky. Neuspokojte sa s t#m, (e to 
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dostanete od in#ch. Sami si otvorte Bibliu. To najlep&ie, $o vám mô(u da' tí druhí je iba nahliad-
nutie, ktoré vám mô(e pomôc' vo va&om osobnom &túdiu. Je pre nás ve!mi !ahké by' leniv#mi 
v na&ej kres'anskej skúsenosti, a necha' sa k=mi' ly(i$kami, slab#m odvarom z kres'ansk#ch 
televíznych staníc. Dávajte si pozor na tú pascu. Chcem vás vyzva', kvôli vám a kvôli Kristovi, 
aby ste sa vá(ne zamysleli nad t#mito vecami a rozhodli sa. Tie( by sme mohli argumentova' 
proti televízii na jednoduchej báze psychologick#ch a mentálnych schopností. 

Sú psychiatri, ktorí urobili ú(asné &túdie, v ktor#ch pri&li k záveru, (e pozeranie televízie je 
pravdepodobne najefektívnej&í spôsob, ako sa sta' plytk#m, neanalytick#m myslite!om. Pre$o? 
Lebo musíte prijíma' ve!mi r#chlo ve!ké mno(stvo informácií, $o vás núti ich len jednoducho 
prija' bez robenia akejko!vek anal#zy. 

Mimochodom, diabol to ve!mi dobre vie. Má rád ke) vypadne z $innosti va&a rozumová 
ochrana a strá( t#m, (e vás zavalí informáciami tak r#chlo, (e idú priamo do jadra va&ej osob-
nosti, a natrvalo sa zaznamenávajú. Dospel som k tomu, a toto je skúsenos' z mojej triedy, (e 
som sa mohol pozrie' na svojich &tudentov a presne ur$i', ktorí z nich boli 'a(kí televízni diváci, 
a to len poh!adom do ich tváre. Ten upren# televízny poh!ad. Pozerajú uprene na m"a, no zrej-
me sa nekoná (iadna poznávacia aktivita. 

>al&ou vecou je, (e to neuverite!ne podporuje zábudlivos'. Pre$o? Lebo hoci ste dostali 
mnoho informácií, vy na)alej sedíte a pozeráte )al&í program. Tak(e $o budete robi' s t#m 
obrovsk#m mno(stvom informácií? Pokúsite sa ich zabudnú', aby ste mohli prijíma' )al&í ma-
teriál. Milí priatelia, preto mnohí z nás mô(u sedie' na kázni alebo predná&ke, a na to aby 
zabudli o $om bola re$ im sta$í prejs' dverami. Prosím, prem#&!ajte o tom, $o robíte! Robte 
vhodné rozhodnutia. 

Ako !ud potrebujeme o(ivenie. (LDE 189.1)  Ako to dosiahneme? „Odvrá" moje o!i, aby 
neh&adeli na márnos", ob%iv ma na svojej ceste.“ (< 119,37) Pre$o sme takí vla(ní? Poviem vám 
pre$o. 

Bible Commentary, zv. 6, str. 1097: „Predstieraní kres"ania sa dr%ia príli$ blízko zemsk#ch ní-
%in. Ich o!i sú nau!ené vidie" iba v$edné veci, a ich mysle sú obrátené na veci, na ktoré o!i h&adia. 
Ich nábo%ensk# %ivot je !asto povrchn# a neuspokojujúci, ich slová sú &ahké a bezcenné. Ako tak 
mô%e by" odrá%an# Kristov obraz? Ako mô%u vysiela" 'alej jasné lú!e Slnka Spravodlivosti na v$etky 
tmavé miesta zeme? By" kres"anom znamená by" ako Kristus.“

Drahí vla(ní priatelia laodicej$ania, musíme povsta' a svieti', (Iz 60,1) no ak to máme urobi', 
musíme uzrie' slávu Pánovu. (ST, 4. marec 1897, odst.16) Musíme odvráti' svoje o$i od v&etk#ch 
t#ch vecí, ktoré diabol vyna&iel, aby na&u pozornos' odlákal od toho, na $o by sa mala upiera', 
a musíme obráti' svoje o$i na Je(i&a...
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31.KAPITOLA

H#ADIE% NA JE$I"A
(%id 12,2)

Otázka du&evnej v#(ivy je ve!mi dôle(itá. Teraz by som chcel obráti' na&u pozornos' obzvlá&' 
na dôle(itos' stravy, ktorá je zdravá. Zatia! sme sa sústredili na dôle(itos' ne(ivi' sa t#m, $o je 
nezdravé. Prejdime teraz na to pozitívne. 

<ivot kres'ana je pekne zhrnut# v slovách apo&tola Pavla v Rimanom 12,2: „A nepripodob*uj-
te sa tomuto svetu, ale sa preme*te obnovením svojej mysli...“ 

*o nás pripodob"uje tomuto svetu? Naprogramovanie na&ej mysle svetsk#mi vecami. Ak 
máme by' premenení, musíme presta' programova' svoju myse! vecami tohto sveta, a za$a' ju 
programova' Bo(ími vecami. „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.“ (Prísl 23,7) Tak(e 
ak máme by' kres'anmi, musíme zmeni' spôsob ná&ho myslenia. Musíme sa dosta' k tomu, (e 
budeme ma' Kristovu myse!. 

Tu sme sa opä' dostali k základn#m veciam, no musíme si tieto veci pripomína'. „Lebo nech 
je také zm#$&anie vo vás, aké bolo aj v Kristu Je%i$ovi.“ (Filip 2,5) Toto je podstatou kres'anskej 
skúsenosti. Preto tu opä' vstupuje do hry ná& základn# text. 2. Korin'anom 3,18: „No, my v$etci 
odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej s"a v zrkadle meníme sa na ten ist# obraz, od slá-
vy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ 

Ako sa meníme obnovou na&ich myslí? Meníme sa t#m, (e h!adíme na slávu Krista. A Kris-
tovou slávou je Jeho charakter. (AA 545.2) Meníme sa na ten ist# obraz, na ak# sa pozeráme. 
Jednoducho sa musíme dosta' k tomu, (e budeme ma' $isté srdce a myse! akú má Kristus, ak 
máme by' efektívnymi svedkami Krá!a, alebo vhodn#mi ob$anmi Krá!ovstva. A to si vy(aduje 
na&e vytrvalé úsilie. No nemáme sa usilova' zmeni' sam#ch seba, máme sa usilova' o to, aby 
boli na&e o$i uprené na Je(i&a, aby nás On svojím Duchom Svät#m mohol zmeni' od slávy 
k sláve. Toto je skuto$ne rozhodujúce! 

Ministry of Healing, str. 491: „Potrebujeme si neustále uvedomova" zu$&ach"ujúcu moc !ist#ch my$-
lienok. Jediná bezpe!nos" ka%dej du$e je v správnom zm#$&aní. ,Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, 
tak# je.‘ (Prísl 23,7) Sila sebaovládania sa cvi!ením zvä!$uje. To, !o sa zo za!iatku zdá by" "a%ké, sa neustá-
lym opakovaním stáva &ahk#m, a% pok#m sa správne my$lienky a skutky nestanú návykom.“ 

Mô(ete si vypestova' dobré návyky, rovnako ako zlé návyky. No zmena návykov si vy(aduje dr-
(a' sa vytrvalého úsilia, v&ak? Obzvlá&' ke) sa jedná o du&evnú v#(ivu. „Ak budeme chcie"...“ Teda to 
zah="a schopnos' vo!by. „Ak budeme chcie", mô%eme sa odvráti" od v$etkého !o je lacné a podradné, 
a vystúpi" k vy$$iemu $tandardu; mô%eme by" re$pektovaní &u'mi a milovaní Bohom.“ 

Oliver
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Je absolútne nevyhnutné, ak máme vystúpi' k vy&&iemu &tandardu a rás' od slávy k sláve, aby 
sme sa odvrátili od v&etkého, $o je lacné a podradné. Preto sme si uviedli <alm 119,37: „Odvrá" 
moje o!i, aby neh&adeli na márnos"; ob%iv ma na svojej ceste!“ 

V&etci potrebujeme o(ivenie ako !ud. (LDE 189.1) No najzákladnej&ou podmienkou o(ivenia 
je odvrátenie o$í od bezcenn#ch vecí. Musíme ich uprie' na Je(i&a. Satan a na&e ja sa nám budú 
neustále stava' do cesty priatelia, ke) sa budeme sna(i' odvráti' o$i, obzvlá&' o$i na&ej mysle, 
od vecí tohto sveta. A v&imnite si prosím, (e tu hovorím o dvoch veciach. Hovorím o fyzick#ch 
o$iach a o o$iach mysle. Je v tom rozdiel. Sú síce úzko, neoddelite!ne spojené, no je v tom roz-
diel. Fyzické o$i, samozrejme, pou(ívame na videnie rôznych vecí, pozorovanie obrazov. Ale to 
na $o h!adia fyzické o$i, má priamy a dramatick# vplyv na to, na $o h!adia o$i mysle. Nemám 
pravdu? Je v tom priamy vzájomn# vz'ah. 

Pripus'me, (e sa mô(ete na nie$o pozera' fyzick#mi o$ami, a pritom va&e o$i mysle mô(u 
by' niekde inde. To je ten upren# televízny poh!ad, ktor# tak $asto pri kázaní zachytím. Mô(em 
poveda', (e hoci sa !udia pozerajú na m"a, ich myse! je niekde inde... Fyzické o$i teda majú 
priamy a dramatick# vplyv na to, na $o h!adia o$i mysle. Preto sa pri pozeraní meníme. To, 
na $o sa pozerajú fyzické o$i programuje o$i mysle, ovplyv"uje to zaostrenie o$í mysle, a ur$uje 
to, $ím vlastne sme. Tak(e, upiera' o$i mysle na Krista nie je malá v#zva. No my sa to musíme 
z Bo(ej milosti nau$i'. 

Pozrite sa na tento citát. Mind, Character and Personality, zv. 2, str. 595: „Ak sa satan sna%í 
odkloni" myse& na nízke a zmyselné veci, obrá"te ju znova spä" a upriamte ju na ve!né veci a ke' Boh 
vidí rozhodné úsilie udr%iava" si len !isté my$lienky, bude pri"ahova" myse& ako magnet, vy!istí my$-
lienky a umo%ní im, aby sa o!istili od ka%dého tajného hriechu.“ Chvála Bohu za to! No kedy bude 
pri'ahova' myse! ako magnet? Ke) Boh uvidí rozhodné úsilie udr(iava' si len $isté my&lienky. 

Faktom je, (e Boh nemô(e pôsobi' nadprirodzenou mocou na niekoho, kto to nechce, a na&e 
rozhodnutie prija' tú moc, musí by' potvrdené snahou to rozhodnutie aj vykona'. Je to k!ú$ové. 
Tak(e „ke' Boh vidí rozhodné úsilie... bude pri"ahova" myse& ako magnet, vy!istí my$lienky a umo%ní 
im, aby sa o!istili od ka%dého tajného hriechu. „...ktorí boríme úmysly, a ka%dú vysokos", ktorá sa 
povy$uje proti známosti Bo%ej, a zajímame v plen,“ ko!ko my&lienok? „...ka%dú myse& do poslu$nosti 
Krista.“ (2 Kor 10,5) Ka(dú my&lienku, moji milí priatelia. To je ná& cie! – ma' o$i mysle stále, ne-
ustále a v#hradne uprené na Je(i&a! Zajíma' v plen ka(dú myse! do poslu&nosti Je(i&a. 

No ale... ako to robi'? Filipanom 4,8: „A ostatne, bratia, v'etko, )o je pravdivé, )o je po-
)estné, )o je spravodlivé, )o je mravne )isté, )o je #úbe, )o je dobropovestné, ak je nejaká 
cnos! a jestli nejaká chvála, o tom prem"'#ajte.“ Tu je na&e du&evné menu. 

Mil# kres'an, ak chce& by' premenen# obnovou svojej mysle, (Rim 12,2) musí& svoju myse! 
(ivi' len t#m, $o je v ponuke menu, ktoré sme práve $ítali. Musí& za$a' by' ve!mi svedomit#m 
a selektívnym vzh!adom na to, $ím k=mi& svoju myse!. Vo!ba je na tebe. Ale pochopte prosím, 
(e „nikto nemô%e slú%i" dvom pánom.“ (Mat 6,24) Telesná a duchovná prirodzenos' majú ab-
solútne protichodné chute. Jedno sa druhému protiví. (Gal 5,17) Nikto nemô(e slú(i' dvom 
pánom, preto(e ako vidíte, neexistuje du&evná v#(iva, ktorá by zárove" uspokojila obidvoch. Ich 
chute sú úplne protichodné, tak(e mô(ete k=mi' len jedného, alebo druhého. Nikdy nemô(ete 
zárove" k=mi' obidvoch. Preto: „Vyvo&te si dnes komu budete slú%i".“ (Joz 24,15) 

Koho budete k=mi'? Hoci nie je mo(né k=mi' zárove" oboch, vä$&ina z nás sa pokú&a k=mi' 
chví!u jedného, a potom chví!u toho druhého. Priznajte si to. Za$íname ráno, ke) máme priká-
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zan# $as na k=menie duchovnej prirodzenosti a nie$ím ju nak=mime. Av&ak potom ve$er, pre-
to(e ide ná& ob!úben# televízny program, sadneme si a nak=mime telesnú prirodzenos'. Práve 
preto sme Laodicej$ania. Presne preto sme vla(ní. (Zj 3,16) Nevzali sme vá(ne to, (e sa máme 
sta' podobn#mi Kristovi a neurobili sme na základe toho seriózneho záväzku pevné, patri$né 
rozhodnutie, (Dan 1,8) t#kajúce sa du&evnej stravy. Nerozhodli sme sa necha' vyhladova' toho 
starého $loveka, a (ivi' len tú duchovnú prirodzenos'. Milí priatelia, pokia! neurobíme toto 
rozhodnutie, zostaneme Laodicej$anmi. Nezahrávajte sa so sebou. Musíte to vzia' vá(ne! Ak 
máte by' premenení od slávy k sláve a pripravení na Je(i&ov príchod, a medzit#m mu by' u(i-
to$ní v tom, (e budete in#m pomáha' sa pripravi' – vo!ba je va&a! No musím vám ve!mi jasne 
vysvetli', $o to zah="a. V tomto sa prosím neklamte...

Kde nájdeme v&etky tie veci, ktoré sú na tomto menu? To $o je pravdivé, po$estné, spravod-
livé, mravne $isté, $o je !úbe, dobropovestné, a $o je cnostné a chvályhodné... (Filip 4,8) Kde 
nájdeme v&etky tieto veci v ich skuto$ne nádhernom zjavení? V Je(i&ovi Kristovi, na&om Pánovi. 

Preto je kres'ansk#m mottom to, $o Pavol tak stru$ne uvádza v <idom 12,2: „h&adiac ta 
na... Je%i$a.“ Moji drahí priatelia, toto musí by' nielen na&ím mottom, ale musíme to prija' aj 
ako na&e poverenie. „H&adie" na Je%i$a.“ Ani s t#mto v&ak e&te nie sme spokojní. To, $o je na&ím 
mottom a na&ím poverením, sa musí sta' na&ou vzne&enou utkvelou my&lienkou. Pokia! sa tak 
nestane, nebudeme schopní prostredníctvom neustálej spolupráce s Duchom Svät#m upiera' 
na&e o$i na Je(i&a, a by' menení od slávy k sláve, (2 Kor 3,18) a t#m sa sta' tak#mi !u)mi, ak#mi 
nás Boh chce ma'. „H&adiac ta na Ve&vodcu viery a dokonávate&a Je%i$a, ktor# miesto radosti, ktorá 
le%ala pred ním, strpel krí% opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Bo%ieho.“

Popracujme na tom slove „h!adie'.“ „H!adie'“ znie v sloven$ine dos' nev#razne. Je to dos' 
slab# preklad z gré$tiny. Grécke slovo, ktoré je tu pou(ité, je ve!mi jedine$né. Je to slovo „apho-
rao.“ ($ítame aforao) (Strongova konk. G872) Toto slovo je zlo(ené z dvoch slov: predpony 
„apo“ (Strongova konk. G575) $o znamená „od“ a slovesa „horao,“ (Strongova konk. G3708) 
$o znamená „uprene h!adie'; neustále h!adie' na...“ Ke) to dáte dohromady, dostanete na&e 
slovo, ktoré sa prekladá ako „h!adie' na“ – teda „aphorao.“ 

No pochopte prosím, $o nám chcel Pavol poveda' pou(itím tohto jedine$ného slovesa. Ho-
vorí nám, (e sa v prvom rade musíme odvráti' od pozerania na $oko!vek iné – to vystihuje tá 
$as' „apo.“ Musíte odvráti' svoje o$i od v&etkého, $o vás tak !ahko rozpty!uje, a musíte o$i svojej 
mysle zauja', zaostri' ich, aby neustále verne h!adeli na Je(i&a Krista. To je podstatou tohto 
slovesa. To nám doslovne hovorí. 

A mimochodom, Strongova konkordancia definuje toto slovo nasledovne: „Odvráti" o!i 
od in#ch vecí a upriami" ich na nie!o.“ *o je to „nie$o“ v tomto prípade? Je to Je(i&. To je na&a zá-
kladná úloha spolupráce, ktorá si ale vy(aduje usilovnos'. Vy(aduje si to vytrvalé úsilie spojené 
s Bo(ou mocou. Vy(aduje si to cvi$enie vôle a duchovnú, mentálnu disciplínu, s ktorou vä$&ina 
z nás nie je ani len oboznámená. Bo(e, pomô( nám aby sme sa oboznámili s tou duchovnou 
mentálnou disciplínou odvracania o$í na&ej mysle od in#ch vecí, a pomô( nám upiera' ich v#-
lu$ne na Je(i&a. Je to absolútne nevyhnutné, ak máme by' schopní rás' a udr(iava' si ví'azstvo.

Testimonies, zv. 5, str. 744: „Na$ou úlohou je, pod&a apo$tola Pavla, denne a ka%dú hodinu h&a-
die", na Ve&vodcu viery a dokonávate&a Je%i$a.‘“ (<id 12,2) Máme v na&ej kres'anskej skúsenosti 
vykonáva' nejakú prácu? Áno. Ale akú? Máme sa zmeni'? Nie, to nedoká(ete. Leopard nemô(e 
zmeni' svoje &kvrny, ani Etióp$an farbu svojej ko(e. (Jer 13,23) Musíte by' premenení. Znamená 
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to v&ak, (e nemusíte ni$ robi'? Nie, nedôjdite prosím k názoru, (e nemáte $o robi' len preto, 
(e sa sami nedoká(ete zmeni'. Jedine Duch Svät# vás mô(e zmeni', av&ak ani Duch Svät# vás 
nezmení, pokia! nebudete spolupracova'. 

A ako spolupracujete? Pozeraním sa na Je+i,a, tak(e On vás potom mô(e zmeni' na podobu 
toho, na $o sa pozeráte. Neexistuje spôsob, ako mô(eme by' premenení od slávy k sláve, jedine ak 
spolupracujeme t#m, (e h!adíme na slávu Pánovu! (2 Kor 3,18) A toto je opä' dôvodom, pre$o sme 
takí zarytí Laodicej$ania. Nevzali sme vá(ne odvrátenie na&ich o$í od vecí tohto sveta, a neupreli 
sme ich v#hradne na Je(i&a. Preto sme vla(ní, ani horúci ani studení. (Zj 3,16) Máme tvárnos' 
pobo(nosti, (2 Tim 3,5) prechádzame rutinou a správame sa celkom dobre, obzvlá&' v porovnaní 
s ostatn#mi. No je to len obielenie vápnom, (Mat 23,27) drahí priatelia. Priznajme si to. 

Nesna(ím sa súdi' nikoho v tejto miestnosti, iba s vami skúmam verdikt toho verného 
a pravdivého Svedka. (Zj 3,14-21) Toto je Jeho hodnotenie cirkvi doby konca. Jeho verdikt ne-
mô(eme poprie'. Dôvodom je, (e máme o$i na&ej mysle e&te stále príli& $asto zamerané na veci 
tohto sveta, a trávime ve!mi málo $asu upieraním o$í mysle na Je(i&a. My – ako !ud – potre-
bujeme o(ivenie. (LDE 189.1) Tak(e musíme odvráti' na&e o$i od bezcenn#ch vecí, a uprie' ich 
na Je(i&a. Musíme urobi' „aphorao.“ To je na&a práca na ka(d# de", na ka(dú hodinu. 

*o myslíte, v akom $ase je v gré$tine sloveso „h!adie'?“ Je to prítomn# aktívny $as. A $o ten prí-
tomn# aktívny $as znamená? Pokra$ujúcu, trvalú $innos', nech je u( akáko!vek. To znamená, (e mu-
síme neustále h!adie' na Je(i&a, nie len príle(itostne. Hovoríme tu o radikálnej duchovnej disciplíne. 
Pre vä$&inu z nás je úplne neznáma. No je po(adovaná ak máme naozaj získa' dve veci:

Úplné ví'azstvo nad poku&ením
A neustály rast do podoby Kristovho charakteru.
Musíme urobi' „aphorao“ – odvráti' na&e o$i od v&etkého a uprie' ich na Je(i&a, obzvlá&' o$i 

mysle, ak máme získa' úplné ví'azstvo nad poku&ením a skúsenos' neustáleho rastu do podoby 
Kristovho charakteru. Po)me teraz na obidvoch popracova'. V na&om zvy&nom $ase sa pozrieme 
na to, pre$o je to nevyhnutné robi', ak chceme získa' úplné ví'azstvo nad poku&ením. 

Testimonies, zv. 4, str. 357: „Na$e hlavné nebezpe!enstvo tkvie v tom...“ Mimochodom, pri 
ka(dej vete, ktorá za$ína takto by ste mali spozornie' a vá(ne ju zobra' na vedomie. V $om 
tkvie na&e hlavné nebezpe$enstvo? „Na$e hlavné nebezpe!enstvo tkvie v tom, %e na$a myse& je 
odvrátená od Krista.“ 

Kto si myslíte, (e by sa teraz postavil a so svojim hrub#m rybárskym hlasom by povedal: 
„Amen, toto ká( brat môj!“ Apo&tol Peter. Neza(il on ozajstnú skúsenos', vzh!adom na hlavné 
nebezpe$enstvo odvrátenia o$í mysle od Krista? Je zaznamenaná v Písme, a dlho som sa $udo-
val, pre$o tam vlastne bola zaznamenaná. Myslel som si, (e to bol tak# vzru&ujúci príbeh – cho-
denie po vode, ale dlho som nechápal jeho duchovn# v#znam. No teraz chápem.

A mimochodom, pre$o sám Je(i& chodil po vode? Bolo to len aby sa predvádzal? „Hej vy tam, 
pozrite $o doká(em. Ja som Boh. Ja mô(em chodi' po vode!?“ Toto On robil? Nie. Tak pre$o 
chodil po vode? Lebo to bol jedin# spôsob, ako sa dosta' na druhú stranu? Nie. Bolo mnoho 
in#ch spôsobov, ako sa mohol dosta' na druhú stranu. Tak pre$o chodil po vode? Pre (idovskú 
myse! bola voda priepas', doména a rí&a krá!ovstva temnoty. Skuto$nos', (e Je(i& mohol cho-
di' po vode bola hmatate!n#m príkladom a podobenstvom toho, (e s Jeho mocou mô(eme 
krá$a' nad krá!ovstvom temnoty, a nemusíme sa potopi' do jeho hlbín. Je to hlboké duchovné 
podobenstvo. 
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No Je(i& chcel, aby u$eníci pochopili, (e nielen On, ako $lovek závisl# na svojom Otcovi, 
mô(e chodi' po vode, ale tie( my, ako hrie&ni !udia, závislí na @om, mô(eme chodi' po vode. 
Preto, ke) Peter povedal: „Pane, ak si to ty, rozká% mi, aby som pri$iel za tebou po vodách,“ Je(i& 
povedal: „Po'!“ 

Príbeh je zaznamenan# u Matú&a 14,25. „Potom za $tvrtej strá%e v noci pri$iel k nim Je%i$ 
chodiac po mori. A u!eníci vidiac ho chodi" po mori z&akli sa a vraveli, %e je to nejaká obluda, 
a skríkli od strachu. Ale Je%i$ hne' prehovoril k nim a povedal: ,Dúfajte, ja som, nebojte sa!‘ A Peter 
mu odpovedal a riekol: ,Pane, ak si to ty, rozká% mi, aby som pri$iel za tebou po vodách.‘ A on pove-
dal: ,Po'!‘ A Peter zostúpiac z lode chodil po vodách a pri$iel k Je%i$ovi.“ Zatia! sa to vyvíja dobre. 
Peter„aphorauje.“ Odvracia svoje o$i od v&etkého iného a upiera ich na Je(i&a. Av&ak $o sa deje 
potom? 30. ver&: „Ale h&adiac na siln# vietor, za!al sa bá" a po!núc sa nori" skríkol a povedal: 
,Pane, zachrá* ma!‘ A Je%i$ hne'...“ Tu máme opä' to slovo „hne).“ „...hne' vystrel ruku, zachytil 
ho a povedal mu: ,(love!e malej viery, pre!o si pochyboval?“‘

Je to hlboké duchovné podobenstvo. U$te sa z neho a aplikujte ho vo va&ej vlastnej osobnej 
skúsenosti. „(love!e malej viery, pre!o si pochyboval?“ Pre$o pochyboval? Odvrátil svoje o$i od Je(i-
&a. Pozrite: „Toto je to ví"azstvo, ktoré zví"azilo nad svetom – na$a viera.“ (1 Ján 5,4) A ako mô(eme 
získa' vieru? „H&adiac ta na Ve&vodcu viery a dokonávate&a Je%i$a.“ (<id 12,2) Ke) na Neho h!adíme, 
On iniciuje na&u vieru. Ke) na Neho h!adíme, On ju vedie k zrelosti, rozvíja, posil"uje, zdoko-
na!uje, On ju dop;"a. Ale v momente, ke) odvrátime svoje o$i od Je(i&a, za$neme pochybova', 
strácame vieru. A ke) stratíme vieru, neodvratne zapracuje zákon gravitácie.

Máme tu duchovnú ekvivalenciu. Zákon gravitácie je ná& prirodzen# sklon k zlu, (Ed 29.1) 
ná& prirodzen# sklon klesnú', prinajmen&om, do stoky telesn#ch my&lienok a pocitov – ak nie 
do skutkov a slov. To je gravitácia. Jedin# spôsob, milí priatelia, ako mô(ete prekona' gravitáciu, 
prekona' ten prirodzen# sklon k zlu, je udr(iava' neprestajné spojenie s T#m, ktor# jedin# má 
moc nás k tomu uschopni'. „Bezo m*a nemô%ete ni! robi".“ (Ján 15,5) Ale s Ním mô(eme krá$a' 
po vode. S Ním sa mô(eme udr(a' nad tou vrúcou stokou telesn#ch my&lienok a pocitov. Mô-
(ete to dosiahnu' dokonca i v súkromí va&ej mysle, vá&ho my&lienkového (ivota, no mô(ete to 
urobi' len vtedy, ke) máte o$i svojej mysle uprené na Je(i&a. 

V momente ke) preru&íte spojenie s Je(i&om Kristom, $o sa stane? Potápate sa! A diabol to vie, 
preto sa neustále pokú&a odvráti' o$i mysle od Je(i&a Krista. Vie, (e nikto nemô(e chodi' po vode. 
Nikto nemá v sebe moc prekona' gravitáciu. Mô(ete to urobi' len vtedy, ke) sa neustále spolieha-
te na Je(i&a. O $o sa teda Satan neustále sna(í? O preru&enie ná&ho spojenia s Je(i&om.

No potom sa Peter za$al pozera' na okolnosti: vietor a vlny... In&pirácia nám hovorí, (e sa 
dokonca pozeral ponad plece aby videl, $i u$eníci obdivujú $o robí. (DA 381.5) Bolo v tom tro-
chu p#chy. A mimochodom, ke) sa u$íme chodi' po vode, ve!mi !ahko si za$neme privlast"ova' 
osobné zásluhy a stávame sa samospravodliví a py&ní. (BEcho, 15. máj 1892, ods. 5) 

Pochopte prosím, (e zaka(d#m, ke) ste schopní prekona' gravitáciu, je to len v)aka Nemu, 
nie vám. Nemô(ete si za to privlast"ova' zásluhy. Nepozerajte ponad plece, aby ste videli, $i 
niekto obdivuje, $o robíte. Len Je(i& je Ten, kto to umo("uje. Udr(iavajte to pevné spojenie, 
a budete ma' nepretr(it# prístup k bo(skej moci. Tak mô(ete prekona' zákon gravitácie. Mô(ete 
prekona' svoj prirodzen# sklon k zlu. Mô(ete chodi' po vode. Verte Mu. H!a)te na Neho. Dô-
verujte Mu, a v Jeho moci budete neustále chránení pred potopením sa do tej stoky telesn#ch 
my&lienok a pocitov. 
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Ak v&ak na moment odvrátite o$i od Je(i&a, a zistíte, (e sa potápate, prinajmen&om majte 
stále na pamäti to, $o urobil Peter, ke) zakri$al: „Pane, zachrá* ma!“ (Mat 14,30) Chvá!te Boha 
a hne) vás silná ruka vytiahne z tej stoky.

Nie$o ste v&ak pri tom urobili. No tak, $o ste urobili? Za&pinili ste sa. Zne$istili ste svoju 
myse!. No chvála Bohu: „Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, aby nám odpustil 
hriechy a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ (1 Ján 1,9) Chvála Bohu. Priatelia, u$me sa z na&ich 
ch#b. (7T 244.4) Kedyko!vek, ke) sa potkneme a spadneme, kvôli nedostatku bdelosti a modli-
tieb, sadnime si a prosme Boha, aby nám pomohol pou$i' sa z na&ich ch#b, aby sme sa tak mohli 
vyhnú' ich opakovaniu. (ST, 10. február 1890, ods. 7)

Kedyko!vek, ke) sa mi to stalo, viete $o bolo dôvodom, (e som sa potopil? Z nejakého dôvo-
du som dovolil, aby nie$o odvrátilo o$i mojej mysle od Je(i&a. Na,e hlavné nebezpe)enstvo 
tkvie v tom, +e na,a myse* je odvrátená od Krista. V tom je to. Uvedomte si, (e ak chcete 
získa' stále ví'azstvo, potom musíte cvi$i' o$i va&ej mysle, aby boli neustále uprené na Je(i&a. 
V tom je podstata. V momente, ke) preru&íte spojenie s Je(i&om, premô(e vás gravitácia a vy 
sa potopíte. Bez Bo(ej moci sa nemô(ete udr(a' nad vrúcou stokou va&ich telesn#ch my&lienok 
a pocitov, rovnako ako Peter nemohol bez Bo(ej moci krá$a' po hladine Galilejského jazera. To 
je priama paralela. Uvedomte si to, prosím. 

Review and Herald, 11. júl 1907: „Pokia& h&adíte na Krista, ste v bezpe!í; no v momente, ke' 
za!nete veri" sebe, ste vo ve&kom nebezpe!enstve. Ten, kto je v harmónii s Bohom, bude neustále 
závisl# na Jeho pomoci.“ 

Toto je to tajomstvo neustáleho, pevného ví'azstva. Je to neustála, úplná závislos' na Je(i&o-
vi Kristovi. Pozrite sa, ako to vyjadril Dávid v <alme 25,15: „Moje o!i h&adia v%dycky k Hospodino-
vi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete.“ 

Signs of the Times, 19. september 1900: „Potrebujeme neustále spojenie s Je%i$om práve tak, 
ako potrebujeme ka%dodenn# pokrm pre v#%ivu ná$ho tela. Ak by bola chví&a, keby sme neboli 
v nebezpe!enstve %eby sme boli oklamaní nepriate&om, v tej chvíli by sme sa mohli zaobís" bez Bo%ej 
pomoci.“ No existuje vôbec moment, ke) nie sme v nebezpe$enstve oklamania nepriate!om? 
Nie, neexistuje. A mimochodom, kto je t#m nepriate!om, ktorého sa musíme najviac obáva', 
ktor# nás je stále pripraven# oklama'? Nie je to satan, je to na&e ja. Jeremiá& 17,9: „Naj&stivej$ie 
od v$etkého je srdce a je nedu%ivé na smr". Kto ho pozná?!“

Vá& najhor&í nepriate!, ktorého sa musíte najviac obáva', je ten, ktor# preb#va priamo v tá-
bore. Ke) v&ak nad ním zví'azíte, zví'azíte aj nad jeho spojencom. Preto tí z nás, ktorí premô(u 
telo so v&etk#mi jeho (iados'ami, s jeho klamn#mi (iados'ami, ako nám hovorí Pavol v Efe-
(anom 4,22, sú „viac ako ví"azi,“ lebo sme nezví'azili len nad telom, ale sme tak zví'azili nad 
krá!ovstvom temna. 

<alm 16,8. Tu je Dávidovo tajomstvo ví'azstva. „V%dy si predstavujem Hospodina pred se-
bou.“ Ako $asto, priatelia? „V%dy.“ Po$ujete tú neustále sa vracajúcu my&lienku? Hovoríme 
o stálom, nepretr(itom spolo$enstve s Je(i&om. „V%dy si predstavujem Hospodina pred sebou, 
lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul.“ Chcete by' neporazite!ní? Chcete by' nepora-
zite!ní vo$i útokom hriechu, vá&ho ja a satana? Potom sa tie( musíte nau$i' v(dy si predsta-
vova' Boha pred sebou.

Mimochodom, kedy sa Dávid dostal do 'a(kostí? Ke) odvrátil svoje o$i od Pána a uprel 
ich na Bat&ebu. (2 Sam 11,2) A ako r#chlo sa potopil, ke) to urobil... Dávid bol mu(om pod!a 
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Bo(ieho srdca. (1 Sam 13,14; PP 722.4) Bol to Bo(í mu(. Nikdy prosím nepodce"ujte, ako r#chlo 
a hlboko sa mô(ete potopi', ak odvrátite svoje o$i od Je(i&a.

This Day with God, str. 232: „Vezmite Boha so sebou, nech u% idete kamko&vek. Dvere sú otvo-
rené pre ka%dého Bo%ieho syna a dcéru. Pán nie je 'aleko od du$e, ktorá Ho h&adá. Dôvod, pre!o sú 
to&kí &udia ponechaní sami na seba v !ase poku$enia je ten, %e si pred sebou nepredstavujú Hos-
podina. Práve na t#ch miestach, kde s Bohom po!ítame najmenej, potrebujeme posvieti" lampou 
%ivota. Ak Boha stratíme z doh&adu, ak sa na$a viera a na$e spojenie s Bohom preru$í, du$a sa 
dozaista ocitne v nebezpe!enstve. Integrita nebude podporovaná.“ Povedala, (e: „Integrita nemusí 
by' podporovaná?“ Nie, povedala, (e „integrita nebude podporovaná.“ Pre$o? Lebo gravitácia 
vás za$ne 'aha' dole v momente, ke) preru&íte spojenie s jedin#m zdrojom, ktor# vám mô(e 
pomôc' vzdorova' zákonu gravitácie. Preru&íte spojenie s Je(i&om Kristom, a vá& sklon k zlu pre-
vezme kontrolu. „Ak Boha stratíme z doh&adu, ak sa na$a viera a na$e spojenie s Bohom preru$í... 
integrita nebude podporovaná.“ 

Tak(e, $o potrebujeme urobi', ak máme získa' stále ví'azstvo? Musíme sa priblí(i' k Bohu, 
a On sa priblí(i k nám. Jakub 4,8: „Priblí%te sa Bohu...“ A <alm 69,19 hovorí: „Priblí% sa mojej du$i; 
vyprosti ju! Vykúp ma pre mojich nepriate&ov!“ Jakub 4,8: „Priblí%te sa Bohu a priblí%i sa vám.“ 
Ale ako sa k Nemu priblí(ime? Rozhodnutím, (e nebudeme vzdorova' pri'ahujúcej moci Jeho 
lásky, a rozhodnutím, (e sa budeme vystavova' zjaveniu Jeho lásky. Rad&ej si zvolíme h!adie' 
na zjavenie tej lásky. Jeremiá& 31,3: „Z'aleka sa mi ukázal Hospodin. ,A milujem "a ve!nou láskou, 
preto ti ustavi!ne !iním milos".“‘ 

*o je to, $o nás 'ahá k Bohu? Je to Jeho láskavá milos'. No musíme sa rozhodnú' h!adie' 
na jej zjavenie, ak na nás má ma' pri'ahujúcu silu. Ak na "u nebudete h!adie', nemô(e vás 
pri'ahova'. Kde sa prí'a(livá sila Bo(ej láskavej milosti nakoniec zjavila? V Kristovi, tom ukri(o-
vanom. (1 Kor 2,2) Preto Je(i& hovorí u Jána 12,32: „A ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch 
potiahnem k sebe.“ 

Kde je láskavá milos' dokonale a plne zjavená? Je v nekone$nej Bo(ej obeti, (5T 515.1) ktorú 
podstúpil na krí(i, aby nás zachránil. Ke) na to h!adíme, pri'ahuje nás to. Ak to neodmietne-
me, bude nás to pri'ahova'. (Ján 1,29.36) Ak budeme neustále h!adie' na Baránka, ak udr(íme 
pozornos' o$í na&ej mysle upriamenú na Krista, bude nám postupne ude!ovaná nadprirodze-
ná moc zví'azi'. <alm 26,3: „Lebo tvoja milos" je pred mojimi o!ami, a chodím v tvojej pravde.“ 
Udr(iavajte svoj zrak na láskavej milosti Bo(ej, ktorá je zjavená v Kristovi, v tom ukri(ovanom, 
a budete môc' „krá$a' po vode.“ 

That I May Know Him, str. 250: „Du$a, ktorá miluje Boha, od Neho rada prijíma silu, skrze 
neustále spojenie s Ním. Ke' si du$a navykne na rozhovory s Bohom, moc toho zlého je zlomená, 
preto%e satan nemô%e znies" prítomnos" du$e, ktorá je v blízkosti Boha. Ak je Kristus va$ím spolo!-
níkom, nebudete si pestova" bezcenné a ne!isté my$lienky; nebudete sa oddáva" prázdnym slovám, 
ktoré zarmútia Toho, ktor# pri$iel, aby posväcoval va$u du$u... Tí, ktorí sú posvätení pravdou, sú 
%iv#mi odporú!aniami jej moci a zástupcami ich vzkrieseného Pána. Vyznanie Krista pre)istí 
chu!, posvätí úsudok, pozdvihne, o)istí a zu'#achtí du'u, a bude stále viac a viac robi! 
kres!ana vhodnej'ím pre spolo)enstvo nebesk"ch anjelov.“ Neustále h!adenie na Neho nás 
robí efektívnymi svedkami Krá!a a vhodn#mi ob$anmi Krá!ovstva. Moji drahí priatelia, h!a)te 
na Baránka a zaru$ene získate ví'azstvo... 
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32.KAPITOLA

O TOM PREM.$/AJTE
(Filip 4,8)

 „H&adie" na Je%i$a.“ (<id 12,2) To je na&e motto, v skuto$nosti na&e poverenie, a pre lásku Kris-
tovu sa musí sta' na&ou vzne&enou utkvelou my&lienkou, ak máme zví'azi' nad poku&ením, 
a stále viac sa podoba' na Krista svojím charakterom. U( sme si povedali, aké je to nevyhnutné, 
ak máme získa' trvalé ví'azstvo nad poku&ením. „A toto je to ví"azstvo, ktoré zví"azilo nad sve-
tom – na$a viera,“ (1 Ján 5,4) a nad v&etk#m, $o je na svete. A $o je na svete? <iados' tela, (iados' 
o$í a p#cha (ivota, (1 Ján 2,16) $o sú vlastne tri kategórie poku&enia. Ka(dé poku&enie, ktoré 
pre(ívame, prichádza pod jednou z t#ch hlavi$iek. Ak teda máme tieto poku&enia prekona', tak 
jedine vierou. 

Ako dostávame vieru? „H&adiac ta na Ve&vodcu viery a dokonávate&a Je%i$a.“ (<id 12,2) A ke) 
na"ho h!adíme, On tú vieru iniciuje, a ke) na"ho h!adíme neustále, posil"uje ju, tak(e dozrie-
va a zdokona!uje sa. Vierou mô(eme chodi' pod!a Ducha a nie pod!a tela. (Gal 5,16) Mô(eme 
chodi' po vode... Milí priatelia, jedin# spôsob, ako mô(eme by' schopní krá$a' po vriacej stoke 
telesn#ch my&lienok a pocitov je, (e o$i svojej mysle upriamime na Je(i&a Krista. Odvrá'te o$i 
va&ej mysle od Krista a uvidíte, (e „gravitácia“ zví'azí a potopíte sa. Je desivé, ako r#chlo a hlbo-
ko mô(ete klesnú'... 

Musíme si uvedomi', aké na$isto nevyhnutné je udr(a' o$i mysle upriamené na Je(i&a, ak 
máme pre(íva' ustavi$n# rast do podoby Kristovho charakteru. Tak(e h!adie' na Je(i&a je dôle(ité 
nielen pre dôsledné ví'azenie, ale tie( pre pre(ívanie ustavi$ného rastu. <iada si to vytrvalé úsilie, 
zmocnené Bo(ou milos'ou, ak chceme o$i na&ej mysle vycvi$i' a stále ich zameriava' na Krista. 

Nemáme meni' sami seba. My sa sami ani nemô(eme zmeni'. Zmeni' nás mô(e len Svät# 
Duch. Len(e s Duchom Svät#m musíme spolupracova' tak, (e budeme h!adie' na Je(i&a. Jedine 
h!adením na"ho sme premie"aní „od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“ (2 Kor 3,18) Nevy-
z#vam vás, aby ste sa zmenili. Ja vás vyz#vam, aby ste o$i va&ej mysle upierali na Je(i&a, aby vás 
Jeho Duch mohol meni' na podobu toho, na $o h!adíte. Je to na$isto rozhodujúce, nielen pre 
dôsledné ví'azenie, ale aj pre ustavi$n# rast. 

Dobre, priznávam: spo$iatku to mô(e by' povinnos', ktorú sa musíme usilovne sna(i' spl-
ni', aby sme o$i na&ej mysle odvracali od svetsk#ch vecí k Je(i&ovi. No $ím viac h!adíte na Krista, 
t#m viac vidíte Jeho krásu a Jeho lásku. Stále menej a menej vám to bude pripada' ako povinnos' 
a stále viac a viac to pre vás bude pote&ením. Naberte odvahu! Táto disciplína mô(e by' spo-
$iatku tvrdá, ale ak vytrváte, zistíte, (e Je(i& bude pri'ahova' myse! ako magnet. (2MCP 595.2) 
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V láske Je(i&a Krista je obrovská prí'a(livá sila. Jeho láskavá milos' nás pri'ahuje. Jeremiá& 31,3: 
„Milujem "a ve!nou láskou, preto ti ustavi!ne !iním milos".“ Jeho láska nás pri'ahuje. 

Tá láska je koniec koncov zjavená v Kristovi, v tom ukri(ovanom. (1 Kor 2,2) Je(i& preto ho-
vorí: „A ja, ke' budem pov#$en# od zeme, v$etk#ch potiahnem k sebe.“ (Ján 12,32) 

A práve preto apo&tol Pavol, hlavn# kazate! evanjelia, hovorí: „Lebo som nebol usúdil vedie" 
nie!o iné medzi vami krome Je%i$a Krista, a toho ukri%ovaného.“ (1 Kor 2,2) Lebo v tom sa zjavuje 
moc pri'ahujúcej Bo(ej lásky, Krista, toho ukri(ovaného. Ne$udo, (e Ján Krstite!, najvä$&í z pro-
rokov, mal za podstatu svojej zvesti: „H&a, Baránok Bo%í.“ (Ján 1,29) H!a Baránok, zabit# Baránok, 
(Zjav 13,8) ten, ktor# pri'ahuje na&e mysle. *ím viac na Neho h!adíme, t#m prí'a(livej&ím sa 
stáva, a( k#m sa nestane na&ou utkvelou my&lienkou. A h!adenie na Je(i&a u( viac nie je na&ou 
povinnos'ou, ale na&ím najvä$&ím pote&ením. Práve vtedy sa kres'anská skúsenos' stáva naozaj 
pozitívnou a mocnou – ke) odvraciame na&e o$i od v&etkého ostatného a upierame ich usta-
vi$ne a v#lu$ne na Je(i&a Krista. 

Review and Herald, 30. máj 1882: „Aby sme boli %iv#mi kres"anmi...“ To akoby nazna$ovalo, 
(e sú aj m=tvi kres'ania. V skuto$nosti je tak#ch ve!a. Ja osobne chcem by' (iv#m kres'anom. 
A $o vy? Nu(, je tu tajomstvo: „Aby sme boli %iv#mi kres"anmi, musíme ma" %ivotodarné spojenie 
s Kristom. Prav# veriaci mô%e poveda": ,Ja viem, %e môj Vykupite& %ije.‘ (Jób 19,25) Toto dôverné 
spolo!enstvo s na$ím Spasite&om odníme tú%bu po pozemsk#ch a zmyslov#ch pô%itkoch. V$etky na$e 
telesné, du$evné a duchovné sily by mali by" venované Bohu. Ke' sa náklonnosti posvätia, na$e 
záväzky vo!i Bohu sa stávajú prvorad#mi a v$etko ostatné druhorad#m.“ Je(i& sa skuto$ne stáva 
na&ou vzne&enou utkvelou my&lienkou.

*ím viac h!adíme na Jeho lásku, t#m sme do"ho zamilovanej&í a spolu s nevestou v +alamú-
novej piesni 5,10 a 16 hovoríme: „Môj mil# je... v#te!n# nad in#ch desa" tisíc. Jeho ústa presladké, 
a cel# je pre%iadúcny. To je môj mil# a to môj priate&...“ Najlep&í priate!, akého mám, to je Ten, 
koho z celého srdca milujem. 

máte takúto skúsenos', uvedomíte si, (e Je(i& pri'ahuje va&e my&lienky a pocity ako magnet, 
a okamih za okamihom budete ma' nadprirodzenú moc, aby ste „zajímali v plen ka%dú myse& 
do poslu$nosti Krista.“ (2 Kor 10,5) Hoci bude s vami star# $lovek e&te stále myka', to trhanie 
bude takmer nepov&imnute!né, lebo va&a myse! bude zameraná na Je(i&a. To je to tajomstvo. 

Ako si v&ak vytvoríme tak# vz'ah s Je(i&om? Nemô(ete by' takto posadnutí Je(i&ovou krá-
sou, k#m sa s "ou nezoznámite. Ak# je krásny Je(i& skuto$ne pochopíte, ak tá krása bude $íslo 
jedna pre va&u myse! a srdce. 

Preto Pavol hovorí vo Filipanom 4,8 – to je ver&, z ktorého máme názov kapitoly: „A ostatne, 
bratia, v$etko, !o je pravdivé, !o je po!estné, !o je spravodlivé, !o je mravne !isté, !o je &úbe, !o je 
dobropovestné, ak je nejaká cnos" a jestli nejaká chvála, o tom prem#$&ajte.“ Vidíte, tam musíme 
obráti' na&u myse!. Máme ju obráti' na dobré vlastnosti, ktoré tvoria charakter Je(i&a Krista, 
a to tie slová vystihujú. Koniec koncov sú zjavené v Je(i&ovi Kristovi. A ke) na ne h!adíme a len 
vtedy, ke) na ne h!adíme, nás Duch Svät# mení na podobu toho, na $o h!adíme a robí nás 
pravdiv#mi, $estn#mi, spravodliv#mi, mravne $ist#mi a !úbymi, dobropovestn#mi, cnostn#mi 
a chvályhodn#mi. Vzhliadaním sa meníte na podobu toho, na $o h!adíte. 

Great Controversy, str. 555: „Je to zákon, ktor# platí v rozumovej i duchovnej oblasti, %e sa me-
níme na to, na !o sa pozeráme.“ No v&imnite si v )al&ej vete, ako k tej zmene dochádza: „Myse& 
sa postupne prispôsobí tomu, !ím sa zaoberá.“

Oliver
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Popracujme na tomto citáte. Predov&etk#m: „Je to zákon...“ Ke) pustím pero, $o sa stane? 
Padne na zem. Pre$o? Nu( preto, lebo existuje ist# gravita$n# zákon. Robí zákon rozdiely medzi 
!u)mi? Povedzme, (e dr(ím pero v ruke a pritom si v duchu hovorím: „Skuto$ne si nemyslím, 
(e toto pero spadne, ke) ho pustím, preto(e som vysväten# kazate! evanjelia.“ Zmení to nie$o 
na veci? Nie! Ke) pero pustím, tak $i tak spadne na zem. A $o osobné presved$enie? Poviem 
si: „Odmietam veri', (e pero spadne. Proste to viem, lebo neverím (e spadne.“ Tie( to na veci 
ni$ nemení, v&ak? A va&e preferencie? Poviem si: „Bol by som naozaj rád, keby pero tento krát 
nespadlo, ke) ho pustím. Naozaj nechcem, aby spadlo.“ Opä' to na veci ni$ nezmení. Pero aj 
tak spadne. 

Je to hlboká pravda, (e zákon je neúprosn#. Zákon funguje, $i sa vám to pá$i alebo nie, $i 
tomu veríte alebo nie, nech u( ste k#mko!vek. Je to proste tak. Ak# je tento zákon? Je práve 
tak# ist# a práve tak# neúprosn# ako gravita$n# zákon. Ako znie? Pozeraním sa meníme sa 
na podobu toho, na )o sa h*adíme. 

Priatelia, nedá sa tomu uniknú'. Stanete sa t#m, na $o sa pozeráte. Neklamte v tom sami 
seba, hoci je to !ahké. Tá zmena nie je radikálna, nie je r#chla, je postupná. „Myse& sa postupne 
prispôsobí tomu, !ím sa zaoberá.“ A práve preto, (e prispôsobovanie sa je postupné, mnohí z nás 
oklamali sami seba a za$ali si myslie', (e na nás nevpl#va negatívne, ke) sa pozeráme na nie$o 
nekres'anské. No musím vám poveda', (e vpl#va. Pod!a zákona to na vás vpl#va zle. Prosím 
neklamte sa v tom! 

V(dy, ke) robíte rozhodnutia, musíte sa sp#ta' sami seba, $ím si budete k=mi' myse! cez 
svoje zmysly. Musíte sa p#ta' sami seba: „Naozaj sa chcem sta' podobn#m tomu, na $o sa idem 
pozera'?“ Lebo pod!a zákona sa to deje. Stávate sa podobn#mi tomu, na $o sa pozeráte. 

Preto je dôle(ité starostlivo si vybera', na $o sa pozeráte. Robí to z vás $loveka, ak#m naozaj 
ste. Nie $loveka, ak#m sa javíte – to je celkom in# príbeh. Vieme predvádza' celkom dobré di-
vadlo a klama' !udí, aby si mysleli, (e sme nie$o, $o nie sme, ale to, $o naozaj sme, sa odohráva 
hore medzi prav#m a !av#m uchom: „Lebo ako (!lovek) zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.“ (Prísl 23,7) 
A t#m, $o skuto$ne sme, nás robí to, na $o h!adíme. Tak(e práve toto je dôvod, pre$o – ak máme 
ma' Kristov charakter, ak máme by' premenení obnovením na&ich myslí (Rim 12,2) – musíme 
upiera' o$i na&ej mysle ustavi$ne na Je(i&a Krista. 

Review and Herald, 30. máj 1882: „Aby bola na$a láska k Bohu stála a ustavi!ne rástla a aby 
sme jasne vnímali Jeho charakter a vlastnosti, musíme na*ho ustavi!ne upiera" zrak viery. Stále 
musíme na Boha myslie".“ Ak chceme ustavi$ne rás' do podoby Kristovho charakteru, musíme 
neustále h!adie' na Je(i&a Krista. Jedine pozeraním sa meníme. 

Pamätáte sa na to sloveso v <idom 12,2: „H&adiac na Je%i$a?“ Je v prítomnom $innom $ase, $o 
znamená neustále pokra$ujúcu $innos'. Neustále h!adie', odvraca' o$i od v&etkého ostatného 
a upiera' ich na Je(i&a. O tom tu hovoríme. Stále musíme myslie' na Boha. Jedine takto mô(e-
me zajíma' v plen ka(dú my&lienku do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5) On má by' predmetom 
ná&ho my&lienkového (ivota. 

Niektorí z vás by tu mohli namieta': „Ale no tak, $love$e, spamätaj sa. Ur$ite nám tu neho-
vorí&, (e o$i na&ej mysle musíme v(dy upiera' na Krista, $i áno?“ 

No, predov&etk#m vás chcem ubezpe$i', (e sa s vami jednoducho delím o to, $o hovorí HOS-
PODIN. Ja si to nevym#&!am. Hovorím z toho, $o vraví in&pirácia. To Boh nám hovorí, (e ak chce-
me dôsledne ví'azi' a neustále rás', musíme o$i na&ej mysle upiera'... ustavi$ne na Neho. 

Oliver
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No ale ako sa to dá? Je to mo(né? Áno, je. „Ka%d# Jeho príkaz dáva !loveku aj silu splni" ho.“ 
(COL 333.1) No niektorí by ste mohli namietnu': „Spamätaj sa, nie som nejak# mních, $o (ije 
v 17. storo$í v klá&tore a nemá ni$ iné na práci len sa modli', &tudova' Bibliu a vies' teologické 
debaty s bratmi. Vie&, ja (ijem v 21. storo$í. Sú tu v&elijaké ka(dodenné podstatné veci, ktoré 
si vy(adujú moju pozornos'. No tak, naozaj to nemyslí& vá(ne, (e mô(eme na Krista myslie' 
ustavi$ne, $i áno?“ Áno, mô(ete. <e ako? Je to duchovná disciplína, ktorú vä$&ina z nás vôbec 
nepozná. Myslím t#m, (e nemáme ani len potuchy o takejto duchovnej disciplíne a práve preto 
sme takí laodicejskí a vla(ní. *o potrebujeme pochopi', aby sme mohli o$i na&ej mysle ustavi$-
ne upiera' na Je(i&a? V prvom rade si uvedomme, (e Kristus nám dal schopnos' myslie' zárove" 
na viac ako len jednu vec. 

Boli by ste prekvapení, na ko!ko vecí myslím, ke) ká(em. Pozerám sa !u)om do tvárí a usta-
vi$ne v nich $ítam a myslím si: „Kie(by sa zobudil.“ Alebo: „Kie(by prestala rozpráva' a po$úvala,“ 
no nie m"a, ale to, $o by jej Boh mohol cezo m"a poveda'. V mojej mysli je celá kopa zaujímav#ch 
my&lienok. Okrem toho sa pozerám na hodiny a som pod tlakom, lebo tikajú. Ke) nahrávame, 
myslievam na môj tím s kamerami. Miestami ma prepadnú obavy, napríklad, ke) sa pokazí tech-
nika. Mys!ou mi prebieha v&eli$o mo(né a zárove" prem#&!am nad t#m, $o hovorím. 

Pán nám dal schopnos' prem#&!a' zárove" nad viac ne( len jednou vecou. In#mi slovami, 
priatelia, aj v du&evnom zraku máme takzvané periférne videnie. Periférne videnie je také, (e 
hoci zrak upriamite len na jeden bod, e&te stále pri tom vidíte aj kopu in#ch vecí. Tak je to aj 
s o$ami mysle. Od na&ich my&lienok sa (iada, aby sa zameriavali na konkrétne veci, a tie ne-
musia by' v(dy zrovna duchovnej povahy. Súhlasíte? To v&ak e&te neznamená, (e sa nám v tom 
procese musí Je(i& strati' z doh!adu. Ak si vybudujeme tú schopnos', mô(eme si Ho udr(a' 
prinajmen&om vo svojom periférnom videní, a túto vzácnu disciplinovanos' si, priatelia, potre-
bujeme vybudova'. O$i va&ej mysle budú ur$ite upriamené na veci, ktoré nie sú bezprostredne 
a konkrétne duchovné. To v&ak neznamená, (e vám Je(i& musí zís' z o$í.

Ako si teda mô(eme vybudova' trvalé vedomie Je(i&ovej prítomnosti, aspo" v tom na&om 
periférnom videní? Chcem vám poradi', aby ste sa u$ili ustavi$ne si uvedomova', (e Je(i& je 
s vami. 

Dávid hovorí v <alme 16,8: „V%dy si predstavujem Hospodina pred sebou.“ *o hovorí Je(i&? 
Matú& 28,20: „A h&a, ja som s vami po v$etky dni a% do skonania sveta.“ Pozrite, jedin# spôsob, 
ako mô(eme ma' Hospodina stále pred sebou, je nau$i' sa neustále si uvedomova', (e On je 
stále s nami. Potrebujeme sa teda nau$i' za$ína' ka(d# de" t#m, (e Boha po(iadame, aby v oso-
be Jeho Ducha pri&iel do na&ich s=dc a strávil ten de" s nami. A potom, ako bude de" plynú', 
nezabúdajme, (e On je stále s nami. On to s!úbil. Potrebujeme si teda pestova' vedomie Jeho 
stálej prítomnosti. 

Dovo!te, aby som sa podelil o to, $o k tomu hovorí in&pirácia. Education, str. 255: „Ako $tít 
pred poku$ením a in$pirácia !istoty a pravdy, sa %iadny in# vplyv nemô%e vyrovna" vedomiu Bo%ej 
prítomnosti.“ Toto nie je len jednozna$ná pomoc, je to po(ehnanie $íslo JEDEN! 

Mimochodom, v priamom kontexte tohto v#roku, sa hovorí o Jozefovi a o tom, ako zvládol 
zvodné návrhy Putifarovej (eny. *o povedal? „A jako by som tedy vykonal túto ve&kú ne$&achet-
nos" a zhre$il proti Bohu?!“ (1 Moj 39,9) *o bolo pre"ho &títom pred poku&ením? Vedomie, (e je 
v prítomnosti Boha. Boh, Jeho najlep&í priate!, bol tam a pozoroval ho. Ako by len mohol urobi' 
nie$o také v Bo(ej prítomnosti? 
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Viete, milí priatelia, ani na um by nám nezi&lo, aby sme urobili nie$o nevhodné, keby sme 
boli v prítomnosti niekoho skuto$ne milovaného a re&pektovaného, je tak? Nevhodné veci ro-
bíme tajne, za zatiahnut#mi závesmi a zatvoren#mi dverami, aby to nikto nevidel. Mô(ete v&ak 
zatiahnu' závesy a zatvori' dvere pred Bohom, aby nevidel? Nie, On vidí absolútne v&etko. 
A nielen v&etko to, $o robíte v oblasti správania, ale aj to, $o robíte v rí&i va&ich my&lienok. On 
nevidí tak ako $lovek, lebo $lovek h!adí na to, $o má pred o$ami, Hospodin v&ak h!adí na srdce. 
(1 Sam 16,7) A ke) si uvedomujete, (e je tam, a milujete Ho a re&pektujete a chcete mu robi' 
rados', bude to ohromná motivácia, ohromn# podnet k tomu, aby ste Ho nesklamali a neboli 
neposlu&ní, a to ani len medzi prav#m a !av#m uchom.

 Ke) si budete na)alej uvedomova' Jeho stálu prítomnos', budete nielen posilnení, aby ste 
prekonali poku&enie, ale tie( budete h!adie' na Neho. A pozeraním sa meníte. To preto $ítame: 
„Ako $tít pred poku$ením a in$pirácia !istoty a pravdy, sa %iadny in# vplyv nemô%e vyrovna" 
vedomiu Bo%ej prítomnosti.“ Vidíte, ak#m ohromn#m prínosom a v#hodou je pre nás, ke) si 
pestujeme toto vedomie Kristovej stálej prítomnosti? 

Review and Herald, 15. marec 1906: „Posväcovanie znamená navyknuté spolo!enstvo s Bo-
hom.“ Navyknuté – $o to znamená navyknuté? Prebiehajúce neustále. Áno. Ako to vieme? Ján 
17,17: „Posvä" ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ Ako teda mô(eme ma' navyknuté spo-
lo$enstvo s Bohom, aby sme mohli by' posväcovaní? +túdiom a uva(ovaním o Bo(om Slove. 
V kone$nom dôsledku je to &túdium a uva(ovanie o Je(i&ovi, lebo On je Slovo, ktoré sa stalo 
telom. (Ján 1,14) Prosím, neodde!ujte od seba &túdium Biblie a uva(ovanie o pravdách, ktoré sú 
v nej, od &túdia osoby Je(i&a, ktor# je Pravdou. 

Dajú sa od seba vôbec odde!ova'? Verte, (e áno. Dajú. Boli zákonníci a farizeji &tudentmi 
Biblie? Boli priam profesionálnymi &tudentmi Biblie. Je(i& im povedal: „Ve' zpytuj(e)te písma, 
lebo vy sa domnievate, %e v nich máte ve!n# %ivot...“ (Ján 5,39) Bibliu &tudovali samoú$elne, len(e 
&túdium Biblie nie je samoú$elné. Je to prostriedok, skrze ktor# prídeme k poznaniu Je(i&a, lebo 
„to je ten ve!n# %ivot, aby znali Teba.“ (Ján 17,3) 

Je(i& hovorí: „Prosím, pokra$ujte v &túdiu Biblie, ale pou(ívajte ju ako prostriedok na zo-
známenie sa so mnou – ja som ten jedin#, kto vás mô(e posväti'.“ Priatelia, ak &tudujete Bibliu 
samoú$elne, neposvätí vás! Akurát vás to urobí fanatickej&ími a samospravodlivej&ími, a budete 
ma' falo&n# pocit nadradenosti kvôli v&etkému, $o viete lep&ie, ne( ktoko!vek in#.

Mimochodom, to je problém Laodicey! „Som bohat# a zbohatnul som a nepotrebujem ni-
koho,“ (Zj 3,17) lebo máme v&etku túto pravdu, len(e ná& problém je v tom, (e sme nedovolili 
pravde, aby mala nás, lebo sme si neuvedomili, (e Pravda je predov&etk#m Osoba, ktorej máme 
podriadi' celú svoju bytos', z lásky k Nej. Ak máme tak#to vz'ah k Písmu ako zjaveniu Je(i&a 
Krista, potom bude jeho &túdium (ivot meniacou skúsenos'ou a pravda nás posvätí. Ona má 
v sebe moc to urobi'. 

Pavlove slová Timotejovi: „Ale ty zostávaj v tom, !omu si sa nau!il a o !om si sa presved!il 
vediac, od koho si sa nau!il, a %e od detinstva zná$ sväté písma, ktoré "a mô%u u!ini" múdrym 
na spasenie skrze vieru v Kristu Je%i$ovi.“ 16. ver$: „Ka%dé písmo, vd#chnuté Bohom, je aj u%ito!né 
na vynau!ovanie, karhanie, naprávanie, na v#chovné káznenie v spravodlivosti, aby bol !lovek 
Bo%í dokonal#, ku ka%dému dobrému skutku pripraven#.“ (2 Tim 3,14-17) 

Pozrite, &túdium Biblie nás má zmeni' na tak#ch, ako je Je(i&. Ak ne&tudujeme s t#mto zá-
merom, tak nám &túdium Biblie nebude na po(ehnanie. Zákonníci a farizeji ju &tudovali ka(d# 
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de", no stali sa preto podobn#mi Je(i&ovi? Nie. V skuto$nosti sa stali podobn#mi satanovi. 
Dá sa &túdium Biblie pou(i' proti Je(i&ovi Kristovi? Rozhodne áno. Niektorí z najusilovnej&ích 
&tudentov Biblie na svete boli tí, $o ukri(ovali Je(i&a Krista.

O$ividne, &túdium Biblie teda samo osebe nie je posväcujúcou, (ivot meniacou skúsenos-
'ou. Je to motív toho &túdia. A toto ma trápi u mnoh#ch z nás. Predov&etk#m, vä$&ina z nás 
ne&tuduje Bibliu vôbec. Len si to priznajme. No a potom je tu celkom dobrá skupina t#ch, $o 
ju &tudujú, aby v&etk#m ostatn#m dokázali, (e sa m#lia a (e oni majú pravdu. A tú svätú kni-
hu vyberáme a oprá&ime jedine vtedy, ke) potrebujeme niekoho zahna' argumentmi do kúta 
a presved$i' ho, (e my máme pravdu a on sa m#li. 

Bratia a sestry, tak# druh &túdia z nás robí len zákonníkov a farizejov. Nehovorím vám, aby 
ste Bibliu ne&tudovali, ale hovorím vám, aby ste ju &tudovali zo správnych dôvodov. Ak to uro-
bíte, zmení vám (ivot. 

Teraz po)me do praxe. *o od nás po(aduje cel# tento koncept h!adenia na Krista? Bible 
Commentary, zv. 6, str. 1098: „H&adie" na Krista znamená $tudova" Jeho %ivot, ako je zjaven# 
v Jeho Slove.“ Odrazu presne vieme, $o znamená h!adie' na Krista. +tudova' Jeho (ivot, ako je 
zjaven# v Jeho Slove. Tak(e nako!ko je h!adenie na Krista na$isto podstatné, ak sa máme meni' 
na Jeho podobu, mocou Ducha Svätého, $o je tie( podstatné? +túdium Bo(ieho Slova. 

Priatelia, vrelo vám to odporú$am. Ak chcete by' ako Je(i&, nemáte na v#ber. Jedin# spôsob 
ako mô(eme by' zmenení, je h!adie' na Krista. To je na&a úloha spolupráce. Práve sme tu zistili, 
pre$o sú mnohí z nás povahovo takí nekres'anskí. Trávime príli& málo $asu &túdiom tejto knihy. 
Bo(e, pomô( nám to zmeni'. Jednoducho musíme urobi' zmeny, ak máme by' raz zmenení 
od slávy k sláve, do podoby Kristovho charakteru, a tak sa sta' ú$inn#mi svedkami krá!a a ob-
$anmi spôsobil#mi pre krá!ovstvo. A musím vám poveda', (e Krá! príde skoro! Kvôli vám vás 
prosím, odvrá'te o$i va&ej mysle od v&etkého toho odpadu, ktor# nás prenasleduje ka(d# de" 
a upriamte ich na Je(i&a. Pokia! to neurobíte, nebudete zmenení. Toto nie je dobrovo!né. Nikto 
to za vás nemô(e urobi'. Musíte to urobi' sami za seba. 

Niektorí by tu mohli namieta': „*love$e, mô(e& nás karha' a tr#zni' aby sme &tudovali Bibliu, 
preto(e si kazate!, a okrem &túdia Biblie nemá& ni$ iného na práci. Ty to má& ozaj !ahké, ale ja som 
zaneprázdnen#. Mám svoj rozvrh, mám svoj (ivot, musím zarába'. Musím sa u$i' do &koly.“ 

Po$úvajte, $o oso(í $loveku, ak získa hoc aj cel# svet, ale stratí svoju vlastnú du&u? (Mar 8,36) 
„Ale h&adajte najprv krá&ovstvo Bo%ie a jeho spravodlivos", a to v$etko vám bude pridané.“ (Mat 
6,33) Nie je to otázka dostatku $asu, ale priorít. Mimochodom, ak máte vo svojom dennom 
rozvrhu vyhraden# nejak# $as na sledovanie televízie, videí a hudby, alebo na hranie po$íta-
$ov#ch hier, $i surfovanie na webe, $ítanie bezcenného $asopisu, $i románu, vedzte, (e va&e 
tvrdenie, (e nemáte $as na &túdium Bo(ieho Slova proste nie je pravdivé. Nie je to pravda. 
Neklamte sa v tom. Zoberte to vá(ne. Musíme si urobi' $as, a robíme si ho len na veci, ktoré sú 
najdôle(itej&ie. Priznajte to. Na tie najdôle(itej&ie veci si $as v(dy urobíme.

P#tam sa vás: je nie$o dôle(itej&ie ako &túdium Bo(ieho Slova? Ak jedin# spôsob, ako sa mô-
(eme zmeni' od slávy k sláve – a to sa musíme, ak máme by' spôsobil#mi ob$anmi krá!ovstva, 
alebo ú$inn#mi svedkami Krá!a... Ak ten jedin# spôsob, ako mô(eme by' zmenení, je h!adie' 
na slávu Pánovu, a h*adie- na slávu Pánovu znamená ,tudova- Jeho +ivot, ako je zjaven/ 
v Slove, potom sa vás p#tam, je pre kres'ana nie$o dôle(itej&ie, ako &túdium Biblie? NIE! Tak 
potom je to priorita $íslo jeden. 

Oliver
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Bu)te k sebe úprimní. Odrá(a sa tento fakt vo va&om dennom rozvrhu? Venovali ste hne) 
na za$iatku svojho d"a ten najlep&í $as &túdiu Bo(ieho Slova? Nemajte mi za zlé, (e v=tam 
a vediem vás k úprimnosti k sebe sam#m. Robím to pre va&e vlastné dobro. V t#chto veciach 
klameme sami seba. Ak je to priorita $íslo jedna, urobíte si $as, a dáte Pánovi nie odrobinky, 
ktoré zostali, ale dáte mu ten najlep&í $as, lebo On je vá& najlep&í priate!. A de" za$nete s Ním, 
zmyslupln#m $asom pri &túdiu Jeho knihy. 

Nie$o vám poradím. Robím to tak sám a ve!mi vám to odporú$am. Stále mávam pri sebe 
knihu Tú(ba vekov. Milujem tú knihu! Je to in&pirovan# komentár k biblickému opisu Kristov-
ho (ivota. Urobíte toto: najskôr si pre$ítate biblické pasá(e, ktoré daná kapitola in&pirovane 
komentuje. 

Dôle(ité je: Nedovo!te, aby Duch prorock# nahradil &túdium Biblie. Nech ho dop;"a. Najskôr 
si pre$ítajte pasá(e v Biblii, a potom si pre$ítajte in&pirovan# komentár k nim. S!ubujem vám, (e 
ak svoj de" za$nete takto a venujete tomu v#znamn# $as bez rozpty!ovania, tá skúsenos' vám 
zmení (ivot. Ak je zámerom vá&ho &túdia sta' sa podobn#mi Je(i&ovi a závisl#mi od Svätého 
Ducha, budete ma' (ivot meniacu skúsenos'.

*o urobíte, ke) knihu pre$ítate do konca? Jednoducho pôjdete na za$iatok. Neviem vám 
poveda', ko!kokrát som u( Tú(bu vekov pre$ítal, no to $ítanie je pre m"a v(dy celkom novou 
skúsenos'ou! Neustále pritom nará(am na nové veci, a p#tam sa sám seba: „Ako to, (e som 
to nikdy nevidel?“ Pri in&pirovan#ch veciach je to tak. Sú bezmedzné a v(dy sa mô(ete nau$i' 
nie$o nové, hlb&ie, vzácnej&ie a prenikavej&ie, ke) ich $ítate a &tudujete. S!ubujem vám, (e tá 
(ivot meniaca skúsenos' bude va&a, ak to budete praktizova'. Najskôr to mô(e by' povinnos', 
ale $ím viac sa zamilujete do krásy (ivota Toho, koho &tudujete, t#m menej to budete bra' ako 
povinnos' a bude to pre vás stále vä$&ím pote&ením. Nebudete sa musie' núti' k &túdiu, nedo$-
kavo sa na" budete te&i'. V skuto$nosti budete (iarlivo striehnu', aby nie$o nezasiahlo do vá&ho 
$asu, vyhradeného pre &túdium, (GW 100.1) a len neradi uvidíte, ke) sa bude blí(i' jeho koniec. 
Zázrakom milosti to mô(e by' va&ou skúsenos'ou, ak e&te nie je. 

Pochopte prosím, (e hovorím z osobnej skúsenosti. Boli $asy, ke) bolo &túdium Biblie tou 
naj'a(&ou vecou, do ktorej som sa stále nútil. +krípal som zubami a nútil som sa do toho, lebo 
koniec koncov, viete, bol som adventistom siedmeho d"a, ba vlastne nebol som len adventis-
tom siedmeho d"a, ale aj adventistick#m vysväten#m kazate!om! Musí& &tudova' Bibliu, donú' 
sa k tomu, zachovaj si re(im povinnosti, zatni zuby a prehltni to. 

Viete, k $omu som sa s t#mto prístupom dopracoval? Ku skuto$ne noblesnej, vybielenej 
hrobke. (Mat 23,27) Naz#va sa to pokrytectvo. Tvárnos' pobo(nosti, ktorá v&ak jej moc popiera. 
(2 Tim 3,5) Deje sa to aj na)alej? Nie, nedeje sa to, odkedy som po(iadal Pána, aby mi zjavil 
svoju krásu, a potom som s Ním spolupracoval v procese tak, (e som sa rozhodol presta' v od-
dávaní sa chú'kam svojho starého $loveka a rozhodol som sa s#ti' v#lu$ne môjho duchovného 
$loveka, t#m najlep&ím pokrmom. A ke) som v tomto vydr(al, moje duchovné podnebie, moje 
du&evné podnebie sa na$isto pre&kolilo a teraz mô(em $estne poveda', (e u( netú(im po ne-
zdravej strave, ale po Bo(om Slove. Potom, ke) som si sadol ve$er k &túdiu Bo(ieho Slova, tak ma 
to uchvátilo, (e ke) som sa pozrel, ko!ko je hodín, bolo ráno a vychádzalo slnko. 

S!ubujem vám, (e ak to Boh mohol urobi' pre m"a, mô(e to urobi' pre kohoko!vek z vás. 
*ím viac &tudujete, t#m viac pravdy vám Jeho Duch zjaví. Tie pravdy, o ktoré som sa s vami 
podelil sú v#sledkom môjho vlastného osobného &túdia, môjho vlastného pátrania po (ivote 
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meniacom poznaní pravdy. Delím sa s vami len o to, $o mi Boh pomohol spozna', aby ste mohli 
pre(i' oslobodzujúcu, posväcujúcu moc pravdy (Ján 8,32; 17,17) aj vy, ak ste ju e&te nepre(ili. 
Mimochodom, nech u( &tudujete a objavujete $oko!vek, najlep&ie si to osvojíte vtedy, ke) sa 
o to hne) podelíte s niek#m in#m. (AA 206.2; TM 352.2) Rozdajte to. Ke) tak urobíte, stane sa 
to va&ím, budete tomu rozumie' e&te lep&ie. +túdiom som dostal tak obrovskú prednos' pocho-
pi' tie pravdy, o ktoré sa s vami delím ove!a jasnej&ie, ako kedyko!vek predt#m. Lebo práve ke) 
sa o ne delíte, lep&ie im porozumiete. Urobte si $as, priatelia. Neskú&ajte si nájs' $as. Namiesto 
toho si urobte $as, a urobte si ho hne) ráno. Ve!mi vám to odporú$am. 

Samozrejme, (iada si to, aby ste &li spa' v nále(itú hodinu. <iada si to, aby ste ne&li spa' s pl-
n#m (alúdkom. Ak idete spa' s pln#m (alúdkom, ten si musí odvies' svoju prácu, a pri tom celú 
noc napoly bdiete a spánok vás ve!mi neosvie(i. Ak v&ak idete spa' nala$no v primeranú hodi-
nu... A mimochodom, jedna hodina spánku pred polnocou je hodná dvoch po nej, (7MR 224.3) 
mô(ete sa zobudi' v skor#ch rann#ch hodinách, ke) je naozaj ticho a vôkol nie je nikto, kto by 
vás vyru&oval, mô(ete vytiahnu' Bo(ie Slovo a pre(i' ú(asnú duchovnú skúsenos' s Je(i&om. No 
musíte to bra' vá(ne a musíte urobi' zmeny. Nemô(ete pozera' televízor do 23:00 a dúfa', (e to 
zvládnete. Nezvládnete to. 

Musím vás varova' a prosím, prijmite toto varovanie. Ke) budete h!adie' na Krista, budete 
si uvedomova', (e sa meníte na Jeho podobu? 

Bible Commentary, zv. 6, str. 1097: „Je to Duch Svät#, Ute$ite& – o ktorom Je%i$ povedal, %e ho 
po$le na svet – ktor# mení ná$ charakter na Kristov obraz, a ke' to vykoná, odrá%ame ako v zrkadle 
slávu Pánovu. (i%e charakter toho, kto takto h&adí na Krista je mu tak# podobn#, %e ke' na*ho 
niekto h&adí, vidí Kristov vlastn# charakter vy%arujúci z neho ako zo zrkadla.“ Ostatní to vidia, ale 
$o my? „Nebadate&ne pre nás sa de* za d*om meníme, tak%e na$e cesty a vô&a sa menia na cesty 
a vô&u Krista, na krásu Jeho charakteru. Tak rastieme v Kristovi a nevedome odrá%ame Jeho obraz.“ 
*o si vlastne uvedomujeme? Ka(d# de" si stále vä$&mi uvedomujeme na&e chyby, nedostatky 
a nedokonalosti. 

Pozrite, $ím viac sa priblí(ime k Je(i&ovi, t#m vinnej&í, nedokonalej&í a hrie&nej&í sa vidíme 
v porovnaní s Ním. (SC 64.2) No dávajte si pozor. Varujem vás, nenechajte sa odradi'. Pri po-
h!ade na Krista mô(e prís' poku&enie myslie' si, (e sa vôbec nelep&íte, ba naopak ste hor&ími. 
Ubezpe$ujem vás, (e nie ste hor&ími. V(dy ste boli takí zlí. No teraz sa vynárate zo svojej samo-
spravodlivosti a sebaklamu. 

Chvála Bohu za to, (e vám sníma závoj z o$í, aby ste videli, ako je to skuto$ne s va&ou du&ou. 
Nemyslíte si, (e tí, $o sú bohatí a zbohatli a nepotrebujú nikoho a nevedia, (e sú biedni i mi-
zerní na po!utovanie i chudobní i slepí i nahí, (Zjav 3,17) by mali pre(i' nejaké dos' alarmujúce 
previerky reality? *akajte ich. Neroz$u!ujte sa nad nimi, chvá!te Boha za ne. Cho)te na kolená, 
vyznajte to, a potom h!a)te na Baránka, (Ján 1,29) a pozeraním sa budete meni'. (2 Kor 3,18) 
Bratia a sestry, toto je priorita $íslo jedna!



276

33.KAPITOLA

TVOJE MY$LIENKY BUDÚ STÁ+ PEVNE
(Prísl 16,3)

U( nám je jasné, (e pri poh!ade na Krista nás namiesto ná&ho vlastného povahového rastu 
a rozvoja budú stále viac ohromova' na&e vlastné charakterové chyby a nedostatky. (SC 64.2) 
V celom Písme tí, $o boli Kristovi najbli(&ie a videli najpln&ie Jeho slávu sú tí, $o zará(ajúco 
vyznávali svoju vlastnú nedostato$nos', svoje vlastné chyby, slabosti a nedostatky. 

Napríklad, ke) Moj(i& videl slávu na vrchu Sinaj, malo to dopad na jeho tvár. <iarila tak jas-
ne, (e deti Izraela nemohli vydr(a' h!adie' na ten odraz. Otázka: Uvedomoval si to v&ak Moj(i&? 
Je ve!mi zaujímavé, (e nie, a Písmo na to vyslovene poukazuje. 

2. Moj(i&ova 34,29: „A stalo sa, ke' schádzal Moj%i$ z vrchu Sinai, (a dve dosky svedectva v ruke 
Moj%i$ovej, ke' schádzal z vrchu), %e nevedel Moj%i$ o tom, %e sa skveje ko%a jeho tvári, preto%e 
hovoril s ním Boh.“ Nevedel o tom. Pre$o na to Písmo poukazuje? Lebo nám dáva duchovné 
podobenstvo. Ak h!adíme na Bo(iu slávu, zmení nás to. Budeme ju odrá(a', no nevedomky.

Tu znova uvediem v#rok z Bible Commentary, zv. 6, str. 1097: „Nebadate&ne pre nás...“ *o to 
znamená? <e si to neuvedomujeme. „Nebadate&ne pre nás sa de* za d*om meníme, tak%e na$e 
cesty a vô&a sa menia na cesty a vô&u Krista, na krásu Jeho charakteru. Tak rastieme v Kristovi 
a nevedome odrá%ame Jeho obraz.“ Uvedomujú si to v&etci ostatní, ale my nie.

No predsa je tam nie$o, $o si uvedomujeme. Ke) Izaiá& zazrel záblesk slávy, povedal – Izaiá& 
6,5: „Beda mne, lebo zahyniem, preto%e som !lovek ne!ist#ch rtov a b#vam prostred &udu ne!ist#ch 
rtov; beda mne, lebo moje o!i videli Krá&a Hospodina Zástupov!“ Ke) zazrel záblesk Bo(ej slávy, 
mal o sebe ve!mi skromnú mienku, v&ak? 

A $o Daniel? Daniel 10,8: „Ja som zostal samotn# a videl som to ve&ké videnie, ale nezostalo ani 
vo mne sily, a moja krása zmenila sa pri mne a poru$ila...“ „Moja krása,“ to, $o je na mne najlep-
&ie a najobdivuhodnej&ie, sa pri porovnaní s nekone$nou dokonalos'ou Kristovho charakteru, 
ktorú som zahliadol zmenila a poru&ila. 

Priatelia, bude vás pokú&a' my&lienka, (e ste hor&í, nie lep&í. No bu)te prosím pokojní, nie 
ste hor&í. Vy ste v(dy boli takí zlí. Teraz len zis'ujete, aké to v skuto$nosti v(dy bolo, len ste boli 
v samospravodlivosti, v sebaklame. Nie je vari práve toto postavenie a stav Laodicey? Myslíme 
si, (e sme „bohatí a zbohatli sme a nepotrebujeme nikoho, a nevieme, %e sme biedni i mizerní 
na po&utovanie i chudobní i slepí i nahí.“ (Zj 3,17) Bo(e, pomô( nám vyjs' z na&ej samospravodli-
vosti, z ná&ho sebaklamu. Nebude to pohodlná skúsenos', postavi' sa tvárou v tvár realite, ale je 
to nevyhnutná skúsenos'. A ke) to objavíte, prosím, nenechajte sa odradi'. Chvá!te Boha za to 
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objavenie. Musíte to objavi', ak sa t#m spolu s Ním máte zaobera'. Vyznajte mu to a nárokujte 
si na Jeho zas!úbenie: „Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, aby nám odpustil 
hriechy a o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ (1 Ján 1,9) Ale potom s Ním pri o$is'ovaní spolupra-
cujte tak, (e nebudete h!adie' na problém, ale na rie&enie. 

Práve som tu povedal nie$o ve!mi dôle(ité. Viete, $o $asto robíme, ke) vo svojom (ivote 
objavíme problémy? My sme takí svedomití... Rozhodneme sa, (e s t#m problémom budeme 
nie$o robi'. No tak, priznajme si to. Tak(e sa dáme do práce, boríme sa s t#m problémom, zá-
pasíme s ním, a skon$íme s ove!a vä$&ím problémom, ne( s ak#m sme za$ali. 

Pre$o? Lebo pozeraním sa meníme. Ak sa zameriavate na svoj problém, na $o h!adíte? 
Na problém. A ako skon$íte? S e&te hor&ím problémom. U( ste to za(ili, v&ak? Niekedy to tak 
robíme – síce neznalo, ale svedomito. Tak(e, $o by sme mali robi'? Odtrhnú' zrak od problé-
mu a uprie' ho na rie&enie. H!adíme na Baránka (Ján 1,29) a vzhliadajúc k Nemu sme menení 
mocou Ducha Svätého. Duch Svät# rie&i problém t#m, (e ho nahrádza opa$nou $istotou, ktorá 
je v Je(i&ovi. Najlep&ím spôsobom spolupráce teda nie je zameriava' sa na problém, ale prosi' 
Boha o odpustenie, a potom sa zamera' na dobrú vlastnos' v Je(i&ovi, ktorá je opakom toho 
problému. Mocou Ducha Svätého sa On bude zaobera' t#m problémom tak, (e bude rozvíja' 
jeho opa$nú dobrú vlastnos' v Kristovi. Je to ve!mi dôle(it# koncept. 

Tu je vzácne zas!úbenie, o ktoré sa s vami musím podeli'. Citát z Desire of Ages, str. 302: „,Bla-
hoslavení, ktorí la!nejú a %íznia po spravodlivosti.‘ (Mat 5,6) Pocit nehodnosti povedie srdce k hla-
du a smädu po spravodlivosti, a táto tú%ba nebude sklamaná. Tí, ktorí prijímajú Je%i$a do svojho 
srdca, poznajú Jeho lásku. V$etci, !o tú%ia nies" podobu Bo%ieho charakteru, budú uspokojení. Duch 
Svät# nikdy nenechá bez podpory du$u, ktorá,“ $o robí? „... h&adí na Je%i$a. On berie Kristove veci 
a odha&uje ich !loveku. Ke' je zrak upret# na Krista, Duch Bo%í neprestane pracova", pokia& du$a 
nie je v súlade s Jeho obrazom.“ No nie je to vzácne zas!úbenie? „Duch Bo%í neprestane pracova", 
pokia& du$a nie je v súlade s Jeho obrazom.“ Aká je v&ak podmienka? V&etky Bo(ie zas!úbenia sú 
nie$ím podmienené. „Ke' je zrak upret# na Krista.“ 

Milí priatelia, je absolútne nevyhnutné, aby sme sa nau$ili „aphorao“ – odvraca' na&u myse! 
od v&etkého ostatného a zamera' ju, upriami' ju na Je(i&a. (<id 12,2)

Potrebujeme sa zamera' e&te na jeden princíp budovania charakteru. Rád ho naz#vam zá-
kon vzájomného ovplyv.ovania. *o je to ten zákon vzájomného ovplyv"ovania? Nu(, práve 
to potrebujeme z Bo(ej milosti pochopi'. 

Ná& charakter neformuje len du&evn# vstup, $i(e to, na $o h!adíme, ale aj du&evn# v#stup, 
a síce to, ako sa správame. Du&evn# v#stup je na&e správanie, $i(e to, $o hovoríme a robíme. Nu( 
a dôvodom, pre$o ná& du&evn# v#stup formuje ná& charakter je práve ten zákon vzájomného 
ovplyv"ovania. *o chápeme pod t#m zákonom vzájomného ovplyv"ovania?

*o znamená slovo vzájomn#? Obojsmern#. Napríklad obojsmern# motor je tak#, ktorého 
piest sa h#be dozadu a dopredu, na rozdiel od motora s rotujúcimi piestami, ktoré sa pohybujú 
dookola. 

Vzájomn# = obojsmern#. Prosím pochopte, (e existuje vzájomné ovplyv"ovanie, in#mi 
slovami, obojsmerné ovplyv"ovanie medzi na&imi my&lienkami a pocitmi, a na&imi slovami 
a skutkami. O $om hovoríme? My&lienky a pocity dohromady? O charaktere. (5T 310.1) Práve 
preto du&evn# v#stup, t.j. správanie, priamo a dramaticky vpl#va na rozvoj ná&ho charakteru, 
a to kvôli zákonu vzájomného ovplyv"ovania. 
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V&etci rozumieme, (e na&e správanie je ovplyvnené na&imi my&lienkami a pocitmi. No mno-
hí nerozumejú, (e na&e my&lienky a pocity sú následne ovplyv"ované na&imi slovami a $inmi, 
na&ím správaním. Dochádza k vzájomnému ovplyv"ovaniu. No a presne tento princíp je t#m 
predpokladom, z ktorého vychádza zas!úbenie, na ktoré sa pozrieme. 

Mimochodom, aké sú v&etky Bo(ie zas!úbenia? Podmienené. (2SAT 195.5) A aká je podmien-
ka? Poslu&nos' Bo(ím princípom, Bo(iemu zákonu, a to preto, lebo po(ehnania sú na&e len 
v poslu&nosti. (RH, 28. január 1875, ods. 16) Je to rozhodujúci koncept. 

Viete, to!kí z nás si myslia, (e Boh nás po(ehnáva ZA poslu&nos'. Ale to nie je pravda. On 
nás po(ehnáva V poslu&nosti. Po(ehnanie spo$íva v poslu&nosti. Boh nás nepo(ehnáva ZA po-
slu&nos', ale po(ehnáva nás t#m, (e nás uschop"uje poslúcha' a zo(a' po(ehnanie obsiahnuté 
v poslu&nosti. Je v tom rozdiel? To si pí&te, (e je... a ve!k#.

Tie( prosím pochopte, (e v neposlu&nosti je obsiahnuté utrpenie. Boh vás netrestá ZA ne-
poslu&nos', trestáte sa sami V neposlu&nosti. Sami na seba privádzame trest neposlu&nos'ou, 
lebo si volíme (i' mimo toho kanála po(ehnania. Kanálom po(ehnania je (ivot poslu&nosti, lebo 
po(ehnanie spo$íva v poslu&nosti. Práve preto sú v&etky Bo(ie zas!úbenia podmienené, a pod-
mienkou je v(dy poslu&nos', lebo zas!úbenia sú ubezpe$ením o po(ehnaní. No mô(ete ma' 
po(ehnania, ak neposlúchate? Nie, lebo v poslu&nosti spo$íva po(ehnanie. 

To zas!úbenie, ktoré si pre$ítame, sa nachádza v knihe Prísloví 16,3. Pozorne sledujte: „Uva& 
na Hospodina svoje diela...“ To je správanie. Sú to va&e slová a $iny. Je to du&evn# v#stup... „Uva& 
na Hospodina svoje diela, a,“ $o sa stane? „...tvoje my$lienky budú stá" pevne.“ *o to znamená „stá" 
pevne?“ By' posilnen#, povzbuden#, utvrden#, pevn#. Znamená to by' stálym. Ak teda chceme 
ma' správne my&lienky, my&lienky ako Kristus, a by' v tom stálymi, musíme zveri' na&e skut-
ky vláde Je(i&a Krista. Preto(e ak na&e správanie nie je také ako Kristovo, neupevní my&lienky 
a pocity, aké má Kristus. Kvôli tomuto zákonu zvanému ako zákon vzájomného ovplyv"ovania. 

Citát zo Signs of the Times, 14. november 1892: „Ka%dodenné skutky %ivota ur!ujú rozmer 
a formu na$ich sklonov a charakteru...“ Pozrite, zjavujú ve!a o tom, $o sa deje tu hore. No nerobia 
len to: „Návyky v re!i a charakter na$ich skutkov nás formujú.“ In#mi slovami, na&e my&lienky 
a pocity nielen(e ovplyv"ujú na&e slová a $iny, ale tie( na&e slová a $iny na oplátku ovplyv"ujú 
na&e my&lienky a pocity, formujú nás. 

Tu je )al&í citát. Testimonies, zv. 4, str. 657: „Ka%d# !in v %ivote...“ To sú v&etky na&e slová 
a skutky. „Ka%d# !in v %ivote, nech je akoko&vek nedôle%it#, vpl#va na formovanie charakteru. Dobr# 
charakter je vzácnej$í ako svetsk# majetok, a jeho formovanie je to naju$&achtilej$ie, !ím sa !lovek 
mô%e zaobera".“ A nielen naju&!achtilej&ie, ale aj najdôle(itej&ie. (Ed 225.3)

Aby sme teraz pochopili tento zákon vzájomného ovplyv"ovania, chcel by som ho aplikova' 
na $iny najaktívnej&ieho údu !udského tela. Ktor# je to ten najaktívnej&í úd !udského tela? 
Jazyk. Tento zákon vzájomného ovplyv"ovania má osobité a zvlá&tne uplatnenie pri skutkoch 
jazyka, ktoré sú lep&ie známe, ako na&e „slová.“ 

Aplikujme tento princíp na skutky jazyka. Skutky jazyka sa musia odovzda' Pánovi, ak sa 
majú upevni' správne my&lienky. Presne preto sa Dávid modlí: „Nech sú príjemné slová mojich 
úst a to, !o myslí moje srdce, pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj Vykupite&u!“ (< 19,15) Pre$o 
sa modlí, aby bolo oboje príjemné? Kvôli zákonu vzájomného ovplyv"ovania. Jedno nemô(e by' 
príjemné, ak to druhé nie je príjemné, lebo sa navzájom dramaticky ovplyv"ujú. Skutky jazyka 
musia by' pod vládou Je(i&a Krista, ak majú by' my&lienky podobné Kristovi.
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Teraz mi to dovo!te vysvetli' a ilustrova'. Existuje cesta. Nazvime ju cesta vplyvu, ktorá vedie 
z mozgu k jazyku, alebo od my&lienok k slovám, pod!a toho, $i hovoríte o orgáne, alebo o jeho 
funkcii. V&etci !ahko rozpoznáme smer premávky vplyvu z mozgu k jazyku, od my&lienok k slo-
vám. Písmo to u Luká&a 6,45 podáva takto: „Dobr# !lovek z dobrého pokladu svojho srdca vyná$a 
dobré, a zl# !lovek zo zlého pokladu svojho srdca vyná$a zlé; lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria 
jeho ústa.“ To je smer premávky vplyvu z mozgu k jazyku, od my&lienok k slovám. Len(e, pria-
telia, pochopte tu nie$o ve!mi dôle(ité. Táto cesta vplyvu od mozgu k jazyku, $i(e od my&lie-
nok k slovám je obojsmerná. Je to obojsmerná ulica, a vplyvná premávka smerujúca opa$n#m 
smerom je poriadne hustá. Práve tak priamo a dramaticky ako na&e my&lienky ovplyv"ujú 
na&e slová, tak na&e slová na oplátku ovplyv"ujú na&e my&lienky. Je to vzájomné, obojsmerné 
ovplyv"ovanie. Musím tento bod objasni' a pod$iarknu'. Je k!ú$om k celému &túdiu. 

Desire of Ages, str. 323: „Slová sú náznakom toho, !o je v srdci. ,Lebo !ím je preplnené srdce, to 
hovoria ústa.‘ Slová sú v$ak nie!ím viac, ne% len náznakom charakteru; majú toti% moc aj spätne 
reagova" na charakter. -udia sú pod vplyvom svojich vlastn#ch slov.“ Slovo „&udia“ je tu pou(ité 
v&eobecne. My v&etci sme pod vplyvom na&ich vlastn#ch slov. Ak# je rozsah toho vplyvu? 

Signs of the Times, 1. marec 1905: „V$etci,“ – ko!kí? „V$etci sú do zna!nej miery pod vplyvom 
svojich vlastn#ch slov. Navonok prejavujú pocity, vyjadrené v ich slovách. Takto je vláda jazyka 
úzko spätá s osobn#m nábo%enstvom. Mnoh#ch vedú ich vlastné slová k viere, %e nesprávny smer je 
správny. My$lienky sú vyjadrené slovami a slová reagujú na my$lienky,“ – $o tu vidíte? Vzájomné 
ovplyv"ovanie. „My$lienky sú vyjadrené slovami a slová reagujú na my$lienky a produkujú 'al$ie 
slová. Ten vplyv cíti" nielen u samotného !loveka, ale aj u druh#ch.“

Priatelia, ak# ve!k# je tento vplyv? Je tak# ve!k#, (e ak nie$o hovoríme opakovane, hoci 
spo$iatku ve!mi dobre vieme, (e to nie je pravda, mô(eme nakoniec sami uveri' tomu, (e to 
pravda je. Veru mô(ete to urobi', kvôli tomuto mocnému zákonu vzájomného ovplyv"ova-
nia. Ke) príde na budovanie charakteru, tak tu nehovoríme len o nie$om náhodnom, ale-
bo nedôle(itom. Hoci !udia tomuto princípu vo v&eobecnosti nerozumejú, je mocn# a jeho 
potenciál, bu) nám pomôc', alebo preká(a' v budovaní Kristovho charakteru je obrovsk#, 
pod!a toho, $i ho pou(ívame, alebo zneu(ívame. Po$uli ste, $o som povedal? Prosím, nau$te 
sa, ako ho nezneu(íva', ale pou(íva', a zo(a' po(ehnanie obsiahnuté v poslu&nosti tomu prin-
cípu. To je na&ím cie!om.

No, vari jeden z najlep&ích a najjasnej&ích citátov na tento princíp nájdeme v Ministry of 
Healing, str. 251: „Existuje prírodn# zákon,“ – tu sa musím zastavi'. Prírodn/ zákon. Ak# prí-
rodn# zákon tu máme?

U( sme si uviedli príklad na pere, ktoré ke) pustím, spadne na zem. Prí$inou je gravita$n# 
zákon. Robí gravita$n# zákon rozdiely medzi !u)mi? Nie. Rozli&uje osobnú vieru? Nie. Osobné 
preferencie? Nie. Funguje stále, $i sa vám to pá$i, alebo nie, $i tomu veríte, alebo nie, bez oh!adu 
na to, k#m ste, je to zákon. 

A teraz po$úvajte: existuje zákon, ktor# v(dy funguje. „Existuje prírodn# zákon, ktor# hovorí, 
%e na$e my$lienky a pocity sú povzbudené a posilnené...“ *o to znamená? „Stá" pevne“ – to slovo, 
ktoré máme v na&om k!ú$ovom texte. (Prísl 16,3) „Existuje prírodn# zákon, ktor# hovorí, %e na$e 
my$lienky a pocity sú povzbudené a posilnené, ke' ich vyslovíme. K#m slová vyjadrujú my$lienky, 
je tie% pravdou to, %e my$lienky nasledujú slová.“ A opä' tu máme vzájomné ovplyv"ovanie. 
„K#m slová vyjadrujú my$lienky, je tie% pravdou to, %e my$lienky nasledujú slová. Ak by sme viac 
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rozprávali o na$ej viere, a viac sa te$ili po%ehnaniam, ktoré vieme, %e máme – ve&kú milos" a lásku 
Bo%iu – mali by sme viac viery a vä!$iu rados".“ 

V+dy, ke1 slovne vyjadríte va,u vieru, ako pod*a zákona vzájomného ovplyv.ovania 
nakoniec skon)íte? S e,te vä),ou vierou. V+dy, ke1 slovne vyjadríte svoju rados-, ako 
pod*a zákona vzájomného ovplyv.ovania nakoniec skon)íte? S e,te vä),ou rados-ou. 

„,iadny jazyk nemô%e vyjadri" a myse& %iadneho smrte&níka pochopi" po%ehnanie, ktoré plynie 
z uvedomenia si Bo%ej lásky a dobroty. U% tu na zemi mô%eme ako studni!ka, ktorá nevysychá, 
pre%íva" rados", preto%e je nap.*aná prame*mi, ktoré plynú z Bo%ieho trónu.“ Vidíte, ak# potenciál 
má tento zákon, aby nás po(ehnal v na&ej kres'anskej skúsenosti? Vidíte jeho potenciál?

Len(e, musím vás varova'. Rovnako ako je v "om potenciál pomôc' nám, ak ho pou(ijeme 
správne, je v "om aj jeho potenciál preká(a' nám, ak ho zneu(ijeme. 

Teraz si priblí(ime oba prípady v nasledujúcom citáte. Mind, Character and Personality, zv. 
2, str. 579: „,ím viac hovoríte o viere, t"m viac jej budete ma!.“ V&imnite si prosím, aké 
je to definitívne. „... t#m viac viery budete ma".“ Je to neisté? Nie, nie je. Je to istá vec! Pre$o 
je to istá vec? Lebo je to zákon. Ak hovoríte o viere, pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania 
budete ma' viac viery. Pou(ívajte ten zákon, priatelia. Je to obrovské po(ehnanie, ak to urobíte. 
No majte sa na pozore! 

Vypo$ujte si o jeho potenciáli &kodi' a brzdi'. „(ím viac prem#$&ate o preká%kach, hovoríte 
druh#m o svojich skú$kach a rozvádzate ich, aby ste získali súcit, po ktorom prahnete, t#m viac 
preká%ok a skú$ok budete ma".“ Platí to pod!a toho zákona.

Priatelia, som plne presved$en# o tom, (e mnohí z nás &kodia viac svojej kres'anskej skúse-
nosti a svojmu budovaniu charakteru svojimi vlastn#mi jazykmi, ne( $ímko!vek in#m. Narieka-
me, stonáme, lamentujeme a s'a(ujeme sa a hovoríme o v&etk#ch na&ich skú&kach a v&etk#ch 
na&ich sú(eniach a v&etk#ch svojich preká(kach – a pod!a zákona robíme vlastne $o? Sami seba 
robíme e&te sk!ú$enej&ími a malomyse!nej&ími.

Viete, musím vám poveda' jeden príbeh. Mal som prednos' zastupova' jedného u$ite!a 
na seminári, ktor# odi&iel zo zdravotn#ch dôvodov. Musel som na &tvr'rok prevzia' v&etky jeho 
triedy. Bolo ich &es'. 

Prv# de" som pri&iel do &koly cel# dychtiv#, (e budem u(ito$n# a budem ma' na &tudentov 
pozitívny vplyv. Spomínam si, (e jedna diev$ina ku mne podi&la vo vstupnej hale, ke) som 
i&iel do triedy. Volajme ju Susie. Mala ten pretiahnut#, vle$úci sa, smutn# v#raz na tvári, akoby 
stratila posledného priate!a, a celé moje srdce s "ou súcitilo. To úbohé diev$a bolo smutné 
a ne&'astné. Proste naozaj utrápené. Povedala mi: „Vy ste ten nov# u$ite! Biblie?“ „Áno,“ odvetil 
som. Obzrela sa a povedala: „Chcem s vami hovori'.“ „Iste, Susie. Prí) cez prestávku do mojej 
kancelárie.“ Dal som jej $as. A skuto$ne aj pri&la. 

Otvorila dvere, pozval som ju dnu a spustila. Rozhovorila sa o v&eli$om mo(nom, $o bolo v jej 
mladom (ivote smutné, bezúte&né a ne&'astné. Ako som ju po$úval, zi&lo mi na um: „To je ale 
úbohé die'a.“ A potom, ke) som po$úval )alej, do&lo mi, (e kopa z toho, $o vraví, nie je skuto$ná. 
Pre "u to bola skuto$nos', ale vravela veci ako napríklad: „V&etci moji u$itelia sa ma sna(ia necha' 
prepadnú'.“ Jej u$ite!ov som náhodou poznal, a vedel som, (e to nie je pravda, ona v&ak bola pre-
sved$ená o tom, (e to tak je. A bola taká sk!ú$ená, (e sa rozplakala, k#m mi to vykladala. 

To je zákon vzájomného ovplyv"ovania v praxi. Viete, chcel som jej pomôc', tak som jej 
predkladal návrhy, a ona na to: „Viete, to som skú&ala, ale u m"a to nefunguje.“ Pre&la celá ho-
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dina a my sme sa nikam nedostali. Napokon som jej povedal: „Vie&, Susie, musíme sa stretnú' 
e&te raz. Prí) zajtra o tomto istom $ase. Budem tu.“ 

Na rovinu poviem, (e bolo pre m"a trochu náro$né, aby som ju pozval, lebo to bolo tak 
stra&né zlyhanie. No myslel som si, (e to predsa len nejako vyrie&ime.

>al&í de" pri&la, presne na$as. Samozrejme, dúfal som, (e sme u( pre&li v&etko to negatívne. 
Myslel som si, (e sme sa o to postarali a teraz by sme pokra$ovali s nie$ím pozitívnym. Ale nie. 
Vypo$ul som si e&te len polovicu, a tak znovu spustila a ja som sa ju na)alej skú&al preru&ova' 
nejak#mi nádejn#mi návrhmi, nájs' nie$o prospe&né, $o by mohla urobi'. „Nie, mne to nefun-
govalo, skú&ala som to. U m"a to nebude fungova'.“ Odi&la znovu s pla$om a bol som skuto$ne 
deprimovan#. Zase sme sa nikam nedostali. 

A tak som nabral odvahu a povedal som jej: „Vie&, Susie, musíme sa zís' znovu, vrá' sa zajtra.“ 
V ten ve$er som pri&iel domov a hovoril som o tom s Pánom. Povedal som: „Pane, nepomáham 
tomuto úbohému die'a'u. Zúfalo potrebuje pomoc. *o by som mal robi'?“ A On mi dal plán. 

>al&í de", presne na$as zaklopala na dvere, otvorila a skôr k#m mohla vôbec nie$o poveda', 
pozbieral som v&etku autoritu nového u$ite!a na &kole, pozrel som sa jej rovno do o$í a povedal: 
„Susie, ani jedno slovo. Nechcem od teba po$u' ani jedno slovo oh!adne tvojich problémov, a( 
k#m mi nepovie& nie$o, $o 'a robí &'astnou a za $o si v)a$ná.“ 

Trochu ju to vy!akalo. Vedela, (e som to myslel vá(ne. Povedal som: „Vitaj, vojdi a sadni si, 
ale ani jedno slovo o tvojich problémoch, k#m mi nepovie& nie$o, aspo" jednu vec, ktorá 'a te&í 
a za ktorú si v)a$ná.“ Sadla si, ja tie(, a $akal som, (e mi nie$o povie, lebo som vedel, (e chce 
so mnou hovori' o svojich problémoch. Nevedela na ni$ prís'. Pozoroval som ju, k#m si lámala 
hlavu, aby nie$o vymyslela, nie$o, $o ju robí &'astnou. Pozerala do zeme, potom do stropu, 
na steny... Pátrala vo svojej mysli po nie$om, za $o je v)a$ná a nevedela na ni$ prís'. 

Toto sa vám mô(e sta', priatelia, ak zneu(ívate tento zákon. Nevedela vyhúta' ni$, a po cel# 
ten $as v mojej kancelárii ml$ala. Nakoniec som jej povedal: „Vie&, Susie, musím svoj $as vyu(i'. 
Idem opravova' písomky a ke) na nie$o príde&, povie& mi to, a ja ti budem venova' plnú pozor-
nos'.“ Po cel# $as som opravoval písomky a ona tam ticho sedela. 

Pri odchode som jej navrhol: „Vie&, Susie, zajtra mô(e& prís' znovu, ale aj na zajtra platí to 
isté: ani jedno slovo o tvojich problémoch, k#m mi nepovie& nie$o, za $o si v)a$ná.“ Nasledujúci 
de" u( nepri&la a mal som z toho zl# pocit. Bol som v poku&ení poveda': „Mô(e& prís' a poho-
voríme o...“ No rozhodol som sa nepo!avi'. V(dy, ke) som ju videl, povedal som: „Susie, prí) 
kedy chce&, ale musí& mi poveda' nie$o, za $o si v)a$ná.“ A na&iroko som sa usmieval. 

Povedal som o tej skúsenosti svojej (ene, a ke) som bol doma, niekto zavolal. Man(elka 
to zdvihla a podala mi slúchadlo so slovami: „Myslím, (e je to Susie.“ Zobral som telefón 
a povedal: „Susie, to isté platí aj cez telefón. Ani jedno slovo. Ani jedno jediné slovo o tvojich 
problémoch, k#m mi nepovie& nie$o, za $o si v)a$ná.“ Ticho. Po$ul som, ako d#cha a posmr-
káva, ale ni$. 

Nakoniec predsa len s nie$ím pri&la. Viete, bolo to dávno. Nespomínam si presne, $o to 
bolo, ale nie$o ve!mi v&eobecné. No ch"apol som po tom a za$al som ju povzbudzova', skúma' 
dôsledky a následky tej jednej veci, a viete, pri tom rozhovore sme sa vôbec nedostali k jej prob-
lémom. Hovorili sme len o naozaj (iv#ch po(ehnaniach, z ktor#ch sa to die'a te&ilo ka(d# de". 
Navrhol som: „Vie&, Susie, chcem, aby si zajtra pri&la ku mne do kancelárie a povedala mi nie$o 
)al&ie, z $oho si &'astná.“ A ona s!úbila, (e príde. 
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Vo&la a )al&í de" sme sa bavili o jej po(ehnaniach. Viete $o, bol som tam len jeden &tvr'rok, 
ale videl som, ako sa v Susienom (ivote odohrávali na$isto pozoruhodné veci. Stal sa z nej in# 
$lovek len preto, (e tento zákon za$ala pou(íva', a prestala ho zneu(íva'. 

Vä$&ina jej problémov bola $isto vymyslená. (MH 241.2) Vytvorila si ich t#m, (e sa zameria-
vala na negatívne veci a hovorila o nich. Stali sa pre "u nerealisticky negatívnymi. Samozrejme, 
(e nemala (iadnych priate!ov, lebo bola ako tak# temn#, deprimujúci oblá$ik, s ktor#m nech-
cete trávi' $as a nikto sa nechce kamaráti' s niek#m tak#m. Tak si vytvárala situácie, ktoré si 
predstavovala t#m, (e sa stávala deprimovanou, tak(e s "ou nikto nechcel by'. No ke) sa stala 
optimistickej&ou, za$ala získava' priate!ov. 

Po &tvr'roku som odi&iel. S t#mi &tudentmi som sa naozaj zblí(il a v )al&om roku ma pozvali, 
aby som u nich viedol modlitebn# t#(de". Nikdy nezabudnem, ako som vo&iel do zadnej $asti 
modlitebne. Hádajte, kto bol tam vpredu a viedol spevákov s gitarou a &irokánskym úsmevom 
na tvári? Susie. Pozrel som sa na "u a povedal: „Chvála Pánovi.“ Dobehla ku mne, len $o ma 
zbadala. Objala ma a vyh=klo z nej: „Som taká &'astná, (e vás vidím, a mimochodom, tento rok 
som v &kole naozaj &'astná.“

Priatelia, nezneu(ívajte ten zákon, ale ho pou(ívajte. Tento princíp s rovnak#m potenciálom 
po(ehna' vás a pomôc' vám, má tie( potenciál preklia' vás a brzdi'. Rozhodnite sa vyjadrova' 
len to, $o vám pomô(e rozvinú' charakter, podobn# Kristovi...
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34.KAPITOLA

POMAL. HOVORI+, POMAL. DO HNEVU
(Jak 1,19)

S t#mto princípom v mysli sa chcem s vami zamera' na niektoré &pecifické in&trukcie v Biblii 
oh!adne toho, $o by sme mali hovori' a $o nie. Budete sa divi', nako!ko si u( uvedomujete dôle-
(itos' tohto zákona vzájomného ovplyv"ovania, ko!ko &pecifick#ch príkazov je v Biblii o tom, $o 
by sme hovori' mali a $o nie. Ke) pochopíte princíp v pozadí t#ch in&trukcií, lep&ie porozumiete, 
pre$o je dôle(ité niektoré veci hovori' a iné zase nie. Musíme porozumie' základn#m princípom. 
A( potom dávajú konkrétne pravidlá a predpisy, $o máme robi' a $o nie, ove!a vä$&í zmysel. 

Pozrime sa teda na niektoré konkrétne biblické príkazy o tom, $o by sme nemali hovori'. 
Odpracme z cesty najskôr to negatívne, a potom prejdeme k tomu pozitívnemu. Predov&etk#m 
by sme nemali hovori' o ni$om mrzkom, $i bláznivom. Efe(anom 5,4: „...ani mrzkos" a bláznivé 
re!i alebo $pr#my, !o sa nepatrí, ale rad$ej,“ $o? „...'akovanie.“ >akujte. Nedovo!te, aby vám z úst 
vy&lo nie$o mrzké.

Existuje ve!a nemiestnych vtipov. Viete, o $om hovorím. Rozhodne by sme sa nemali podie-
!a' na ich &írení, a to v (iadnom prípade. Ak vyslovíte nie$o mrzké, pod!a zákona robíte sami 
seba ak#mi? Mrzkej&ími. A( k#m sa dostaneme do stavu, kde bude musie' Sudca poveda': „Kto 
$piní, nech $piní e$te.“ (Zj 22,11) A to platí nav(dy. Nedovo!te, aby sa to stalo vám. Nerobte to, 
prosím. Starostlivo si strá(te jazyk a nehovorte ni$, $o je mravne ne$isté. 

Jestvujú v&ak aj bláznivé re$i, ktoré nemáme vyslovova'. Je to 'a(ká vec, a niektor#ch pohor&í 
to, $o k tomu musím poveda'. Bláznivá re$... Ke) vedieme bláznivé re$i, ak#mi sa stávame pod!a 
zákona? Bláznivej&ími. Príslovia 15,2: „...ústa bláznov vylievajú bláznovstvo.“ „Lebo !ím je preplnené 
srdce, to hovoria jeho ústa.“ (Luk 6,45) No pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania, ke) slovne 
vyjadríte bláznovstvo, ak#mi sa stávate? Bláznivej&ími. A to a( k#m sa nestanete tak#mi !ahková(-
nymi, povrchn#mi a hlúpu$k#mi, (e nebudete schopní nejak#ch rozvá(nych, triezvych a hlbok#ch 
my&lienok, $i slov. Skuto$ne to funguje a mô(ete zo seba spravi' totálneho &a&a.

Viete, vies' bláznivé re$i nám v skuto$nosti u!ah$uje vysoké uznanie, ktoré tento svet ude!u-
je tomu, kto vie in#ch rozosmia'. *o sa vo svete pokladá za jednu z naj(iadanej&ích vlastností? 
Zmysel pre humor. A ak naozaj chcete niekomu zlo(i' kompliment, poviete: „Ó, on je skuto$ne 
zábavn#. Je to taká veselá kopa.“ Otázka: je to naozaj (iaduca vlastnos' pre kres'ana? Keby to 
bola (iadaná vlastnos' pre kres'ana, nevideli by sme ju prejavenú v Kristovom (ivote? No tak... 
Vari nie sú v&etky kres'anské vlastnosti zobrazené v Je(i&ovi Kristovi? Sú. Povedzte mi, ako $asto 
vidíte Krista vtipkova', hovori' bláznivo, len aby in#ch rozosmial? Nikdy! Preto k akému záveru 
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musíme dospie'? Nemusí to by' skuto$ne kres'anská vlastnos'. Je to mo(no len napodobenina 
toho, $o má ma' prav# kres'an, a síce tej skuto$nej radosti a &'astia. 

Toto je tenká $iara, po ktorej musíme prejs' a nechcem, aby ste ma zle pochopili. Prid=(ajme 
sa teda in&pirácie. Evangelism, str. 641: „Keby niekto mohol poukáza" na jedno bezv#znamné slovo, 
ktoré vyslovil ná$ Pán, alebo na nejakú &ahkomyse&nos" v Jeho charaktere, mohol by nadobudnú" 
dojem, %e &ahkomyse&nos" a vtipkovanie sú u*ho ospravedlnite&né. Tento duch je nekres"ansk#, lebo 
by" kres"anom znamená by",“ ak#m? „... podobn#m Kristovi. Je%i$ je dokonal# vzor a my musíme 
Jeho príklad nasledova". Kres"an je najvy$$ím vzorom !loveka, reprezentantom Krista.“ 

Bol Kristus vtipkárom? Nie. Preto kres'an, ktor# má reprezentova' Krista, nebude vtipká-
rom. No prosím, nepochopte ma tu zle. Nie som, a to zdôraz"ujem, (e nie som obhajcom smú-
to$ného, sk!ú$eného ducha a povahy. Kres'an by mal by' t#m naj&'astnej&ím $lovekom na tvári 
Zeme. (LHU 376.5) Je v&ak rozdiel medzi skuto$nou rados'ou a &'astím, ktoré je ved!aj&ím pro-
duktom svätosti, (RC 161.7) a touto napodobeninou, lacnou náhradou naz#vanou bláznovstvo, 
alebo hlúpos'. Áno, povedaním vtipu síce prinesiete do$asnú rados', ale $o potom? Je po vtipe. 
Ale pravé slovo vyslovené v prav# $as, (Prísl 15,23) nie$o, $o povzbudí a povznesie, $o pripome-
nie Bo(iu lásku a vernos', to priná&a pravú, trvalú rados' tomu, kto ho po$uje. Bol Kristus stále 
pripraven# poveda' slovo v prav# $as? Prinies' rados' a útechu ubolen#m srdciam, trpiacemu 
!udstvu? Áno. Chodieval v&ak a rozprával vtipy, rozosmievajúc t#m !udí? Nie. A v tom je rozdiel. 
Bo(e, pomô( nám zvoli' si to pravé, a nie napodobeninu. 

Bible Commentary, zv. 7, str. 938: „Je správne by" vesel#, ba radostn#. Je správne pestova" 
veselos" ducha posväcovaním sa pravdou, ale nie je správne oddáva" sa bláznivému vtipkovaniu 
a %artovaniu, v &ahkomyse&nosti a malichernostiach...“ Vidíte ten rozdiel medzi prav#m a fa-
lo&n#m? 

Child Guidance, str. 146: „V Je%i$ovom nábo%enstve niet ni!oho ponurého. K#m sa v$et-
kej &ahkomyse&nosti, malichernosti a vtipkovaniu – ktoré sa pod&a apo$tola nepatria robi" 
(Ef 5,4) – máme svedomito vyh#ba", v Je%i$ovi je sladk# odpo!inok a pokoj, ktor# sa prejaví vo 
v#zore. Kres"ania nebudú sk&ú!ení, deprimovaní a zúfalí. Budú triezvo zm#$&ajúci, a predsa 
uká%u svetu veselos", ktorú mô%e udeli" len milos".“ Vidíte v tom rozdiel? Prosím, pochopte 
rozdiel medzi t#m prav#m a napodobeninou. Obávam sa, (e sme urobili to – dokonca aj 
v tejto cirkvi – (e sme sa stoto(nili práve s tou napodobeninou a pova(ujeme ju za (iadanú 
vlastnos'. Ale u Je(i&a ju nevidíme. 

Review and Herald, 29. október 1903: „Daj si pozor na svoje slová. Nemrhaj vzácnymi 
chví&ami v bláznivom rozhovore. ,i tak blízko Krista, %e v%dy bude$ pripraven# hovori" slovo 
a v prav# !as ob!erstvi" ustatého. (Iz 50,4) Odlo%te v$etku p#chu, v$etko sebectvo, &ahková%nos" 
a malichernos". Vtipkovanie a %artovanie sú urá%kou Boha a popretím va$ej viery. Robia myse& 
neschopnou rozumne myslie" a sústredene pracova", &udia sú kvôli nim povrchní a neu%ito!-
ní. Bu'te obozretní a sú!asne veselí a $"astní, preukazujúc chvály Tomu, kto vás povolal z tmy 
do svojho predivného svetla.“ 

Kres'ania by mali by' slne$ní !udia. Mali by sme ma' pozitívnu, povzná&ajúcu, povzbudzu-
júcu povahu a ducha a vpl#va' tak na ka(dého, s k#m prídeme do kontaktu. To v&ak mô(eme 
ma' len vtedy, ke) sa pozeráme a hovoríme o vlastnostiach, o moci a o milosti, ktorú máme 
v na&om Slnku Spravodlivosti. Pozeraním sa meníte, odrá(ate Jeho svetlo, lásku a moc. Slne$n#-
mi sa stávate h!adením na Slnko Spravodlivosti a rozprávaním o @om. 
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Review and Herald, 12. marec 1872: „Niektorí necítia, %e je ich nábo%enskou povinnos"ou 
disciplinova" svoju myse&, aby uva%ovala o radostn#ch témach, aby tak mohli odrá%a" svetlo a nie 
tmu a $ero. Táto trieda myslí sa bu' bude anga%ova" v h&adaní ich vlastného pote$enia v &ahkomy-
se&n#ch debatách, smiechu a vtipkovaní a ustavi!ne si budú rozvese&ova" myse& radom zábaviek, 
alebo budú deprimovaní, s ve&k#mi skú$kami a du$evn#mi konfliktami, o ktor#ch si myslia, %e ich 
pre%il len málokto a len málokto im rozumie. Títo &udia mô%u vyznáva" kres"anstvo, ale klamú 
sami seba. Nemajú ten prav# materiál.“

Vidíte, priatelia, mô(ete si vybra' jednu z dvoch ciest, je tak? Bu) pôjdete cestou lacnej 
napodobeniny, alebo mô(ete ís' cestou tmavou a ponurou. Aké je v&ak rie&enie? Pozera' sa 
na Slnko Spravodlivosti, h!adie' na Neho. A ke) budete na Neho h!adie', budete sa meni'. 
Budete naj&'astnej&ími !u)mi na tvári Zeme, (LHU 376.5) a budete hovori' v(dy v prav# $as 
slová, (Iz 50,4) ktoré budú pre in#ch po(ehnaním. Prosím, nedajte sa oklama' napodobeni-
nou. Neprejavujte bláznovstvo, vtipkovanie, (artovanie, ale v(dy bu)te pripravení hovori' 
o Bo(ej láske, milosti a o Jeho vzácnych zas!úbeniach, aby ste druh#m priniesli trvalú rados' 
a &'astie...

Tie( platí, (e nemáme hovori' ni$ iné, len pravdu. Je nám zakázané hovori' nie$o iné ne( je 
pravda. Je(i& to vyjadruje u Matú&a 5,37 takto: „Ale nech je va$a re!: ,Áno, áno; nie, nie; to, !o je 
viac nad to, je zo zlého.“‘ In#mi slovami, hovorte presne to, $o máte na mysli, a myslite nad t#m, 
$o hovoríte. 

Prosím, pochopte „áno, áno,“ „nie, nie“ – ale nie „áno, nie.“ Máme ve!k# sklon vy'ahova' 
„áno-nie“ odpovede. P#tate sa aká je to „áno-nie“ odpove)? Nu(, je dos' pravdivá na to, aby 
sme presved$ili sami seba, (e hovoríme pravdu, a tie( dos' falo&ná na to, aby sme sa dostali 
z trápnej situácie. Je to zmes pravdy a klamstva a je to od toho zlého. Diabol je ve!mi &ikovn# 
mie&a$ pravdy a klamstva. On sa na to vyslovene &pecializuje. Kedyko!vek sa dostaneme na túto 
cestu, hovoríme to, $o je diabolské: zmie&aninu pravdy a bludov. Bu)te opatrní s „áno-nie“ 
odpove)ami. Hovorte pravdu a len pravdu, aj keby vás to malo nie$o stá'. 

Je zakázané hovori' nie$o iné, ako priamu pravdu. Máme sklon k posadnutosti prikrá&!ova' 
na&e príbehy, je tak? Naz#va sa to prehá"anie... trochu prida', ozdobi', aby to bolo $o najsen-
za$nej&ie. Viete o $om hovorím... Ale tento príkaz to zakazuje. 

E&te je tu )al&ia vec, ktorú sme náchylní robi', a to je ozdobovanie re$i dopl"ujúcimi, bez-
v#znamn#mi v#razmi, o ktor#ch si myslíme, (e sú nevyhnutné, ak má by' na&e rozprávanie 
pôsobivej&ie. Je to zakázané kamaráti. 

Education, str. 236: „Bo%ie Slovo tie% odsudzuje pou%ívanie t#ch bezv#znamn#ch fráz a nevhod-
n#ch slov, ktoré hrani!ia s rúhaním sa. Odsudzuje klamlivé poklony, vyh#banie sa pravde, zveli!o-
vanie, skres&ovanie skuto!nosti v obchode, ktoré sú be%né v spolo!nosti a vo svete podnikania. Ale 
nech je va$a re!: Áno, áno; nie, nie; to, !o je viac nad to, je zo zlého.“ Zakazuje sa t#m ove!a viac... 
Duch prorock/ odsudzuje a zakazuje pou+ívanie bezv/znamn/ch fráz a nevhodn/ch 
slov, ktoré hrani)ia s rúhaním sa, falo,n/mi poklonami, vyh/baním sa pravde, zveli)o-
vaním a skres*ovaním skuto)nosti.

Ke) sa pokú&ate preda' auto, ktoré u( nemô(ete strpie', lebo sa na "om v&etko kazí, ako ho 
prezentujete budúcemu kupcovi? Presne toto sú tie veci, o ktor#ch hovoríme. Skuto$ne mu 
poviete aké má chyby? Alebo vykreslíte ve!mi nerealistick# obraz, len aby ste doty$ného dostali 
ku kúpe? Prem#&!ajte nad t#m... 
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No ja chcem upriami' va&u pozornos' na tú prvú vec, ktorú Slovo Bo(ie odsudzuje, a to 
na pou(ívanie bezv#znamn#ch fráz a nevhodn#ch slov, ktoré hrani$ia s rúhaním sa. Mám tu 
ne!ahkú úlohu poveda' vám, ako to v skuto$nosti je. Boli sme známi ako !ud, ktor# sa nikdy 
nerúhal, no viete, veci sa ve!mi pomaly a postupne menia. Ako k tomu do&lo? Do&lo k tomu 
pou(ívaním bezv#znamn#ch fráz, ktoré hrani$ia s rúhaním sa, ktoré nás zdemoralizujú a uspo-
koja, a( nakoniec prekro$íme hranicu a rúhame sa. Ktoré sú tie bezv#znamné frázy hrani$iace 
s rúhaním sa? Nerád to síce ilustrujem, no chcem, aby ste to pochopili, a preto to urobím. 

Bezv#znamná fráza hrani$iaca s rúhaním sa: „Je%íí$.“ *astokrát to pou(ívame v podobe eu-
femizmu.

*o je to eufemizmus? Eufemizmus je slovo, ktoré !udia pou(ívajú na vyjadrenie nejakého 
nevhodného slova, jemnej&ím spôsobom.

V&imli ste si, (e v spolo$nosti je po$u' slovo „Je%íí$,“ a potom aj jeho obmenu „Je%i$mária?“ Ur$ite 
to zvyknete po$u'. Som v(dy znechuten#, ke) to po$ujem. Je to predsa Bo(ie meno! Satan nás 
pomocou ve!mi postupného hrani$ného rúhania doviedol do zrelého rúhania sa. In# príklad: „Kru-
ci!“ „Preboha!“ Sú to eufemistické varianty pre Bo(ie meno. In# v#raz: „(estné slovo!“ Dávajte pozor: 
„Na po!iatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ (Ján 1,1) „A on, to Slovo sa stalo 
telom.“ (Ján 1,14) Ke) poviete „!estné slovo,“ pou(ijete Je(i&ove meno. „Bo%e môj!“ „Môj ty Bo%e!“ ... 

Predt#m ne( ma r#chlo odpí&ete ako fanatika a radikála, prosím uvedomte si, (e anjeli 
v+dy, ke1 si berú do úst Bo+ie meno, zahalia si tváre, sklonia svoje hlavy, a vyslovia 
ho s tou najvä),ou úctou. (Ed 243.5) Milí priatelia, musím vám poveda', (e ak sa nádejame, 
(e strávime ve$nos' v tomto druhu spolo$nosti, musíme si vypestova' tak#to druh úcty pre 
Bo(ie meno. Je to jedno z desiatich prikázaní. (Ex 20,7) Toto nie je len nie$o ved!aj&ie. Úcta 
k Bo(iemu menu je rozhodujúca. Prosím, vá(ne o tom prem#&!ajte. Poproste Ho, aby vám po-
mohol rozozna' bezv#znamné frázy, ktoré máte vo svojom slovníku, a ktoré hrani$ia s rúhaním 
sa, a pre lásku Kristovu ich za$nite vykore"ova'. Ke) tak budete robi', ve!mi si t#m pomô(ete 
pri pestovaní tej vá(nej úcty k Svätému Bohu. Nájdete obnovenú citlivos' k úcte k Bohu, ktorá 
ovplyvní va&e správanie, ke) prídete do Jeho domu. V&etko to úzko súvisí. 

Jeden z dôvodov, pre$o sme sa stali tak#mi bezstarostn#mi, pokia! ide o na&e správanie 
v Bo(om dome je to, (e sme sa stali neúctiv#mi, k Bo(iemu menu. Múdremu sta$í raz poveda'.

*o iné je nám zakázané hovori'? Títovi 3,2. Máme zakázané hovori' zle o hocikom. „...aby sa 
nikomu nerúhali...“ Koho to zah="a? Ka(dého. „...aby sa nikomu nerúhali, aby neboli svárliví, ale 
prívetiví, dokazujúci celú krotkú tichos" vo!i v$etk#m &u'om.“ Je nám teda zakázané vyh!adáva' 
chyby, hovori' zlé, kritizova', ohovára', klebeti'. Toto v&etko sa zakazuje. 

Popravde, medzi nami, ako !udom je toto vá(nym problémom: kritizovanie, h!adanie ch#b, 
hovorenie zlého. Je to ve!mi roz&írené a dôkazom je to, (e máme samospravodlivú, formalis-
tickú skúsenos'. Pre$o? Preto(e tí, ktorí sú samospravodliví sa musia podopiera' tak, (e in#ch 
zhadzujú. Preto v(dy tam, kde je samospravodlivos', je aj duch kritiky a h!adania ch#b. Ak idete 
presved$i' sami seba, (e ste spravodliví, urobíte to tak, (e pouká(ete na niekoho iného, kto 
nekoná ani zhruba tak dobre, ako vy. Musíte sa zamera' na ich problémy a odhali' ich. Pri$om 
ak prídete ku krí(u a prijmete nezaslú(ené, nekone$ne milostivé zaopatrenie odpustenia, krvou 
Krista ste prijatí nie na základe toho, kto ste, ale na základe toho, kto ste v Kristovi – potom 
budete ponúka' v&etk#m ostatn#m to isté odpustenie a prijatie. Budete ma' s nimi ve!kú trpez-
livos', lebo viete, (e Boh bol ve!mi trpezliv# s vami.
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V skuto)nosti to funguje takto: neodvratne zaobchádzame s in/mi tak, ako si myslíme, 
+e Boh zaobchádza s nami. Ak si myslíme, +e Boh nás neprijíma ak sa nesprávame pod*a 
Jeho normy, potom my neprijmeme in/ch, pokia* sa nesprávajú pod*a na,ej normy. 

No ke) si uvedomíme, (e Boh nám milostivo pripo$ítava dokonalé správanie Jeho Syna, 
a na základe toho nás prijíma... A potom nás s láskou a trpezlivos'ou u$í ako sa správa' ka(d# 
de" stále viac a viac ako On – potom budeme ponúka' ten ist# dar prijatia in#m, a budeme ma' 
s nimi ve!kú trpezlivos', ke) sa budú u$i' (i' Kristovi podobn#m (ivotom.

Kritizovanie, h*adanie ch/b, moji drahí priatelia, to v,etko je kliatbou, morom v tejto 
milovanej cirkvi. $iadam vás, ak sa do toho zapájate, z Bo+ej milosti s t/m presta.te. 

Bible Commentary, zv. 5, str. 1093: „Presta*te sa zaobera" nedostatkami in#ch. Udr%te svoj ja-
zyk zasväten# Bohu. Zdr%te sa hovorenia !ohoko&vek, !o by mohlo znehodnoti" vplyv iného !loveka, 
lebo ke' sa oddávate pou%ívaniu tak#chto slov kritiky, rúhate sa Bo%iemu svätému menu, popravde 
a% tak, ako keby ste boli prisahali...“ 

Poznám ve!a samospravodliv#ch adventistov siedmeho d"a, ktorí by nikdy Bo(ie meno ne-
vzali nadarmo. Neprisahali by a napriek tomu sa denne rúhajú Bo(iemu menu kritizovaním 
a h!adaním ch#b. Ako je to mo(né? Nu(, ak tvrdíme, (e sme kres'ania, a pritom kritizujeme 
a h!adáme chyby, $o hovoríme o Bohu? Kto je (alobníkom na&ich bratov? Satan. (Zj 12,10) 

Ak vy a ja tvrdíme, (e sme kres'ania, a pritom (alujeme svojich bratov, $o t#m hovoríme 
o Kristovi? <e On je (alobníkom bratov. Reprezentujeme Krista, ke) si privlast"ujeme Jeho 
meno. Prosím, neberte Jeho meno nadarmo, a nehovorím pritom o prisahaní. Hovorím o tom, 
(e sa vyhlasujeme za kres'anov, zatia! $o sme (alobcami na&ich bratov. T#m sa berie Jeho meno 
nadarmo... 

Z knihy Sermons and Talks, str. 367: „Mô%eme robi" chyby, a mô%eme ,napomína" druh druha.‘“ 
(Rim 15,14) Je rozdiel medzi láskav#m napomínaním brata, alebo sestry a kritizovaním, $i h!a-
daním ch#b za ich chrbtom? Je v tom ve!mi ve!k# rozdiel. Jeden smer je Kristov postoj k chy-
bám, a druh# smer je satanov postoj k chybám. „Mô%eme robi" chyby, a mô%eme ,napomína" 
druh druha.‘ No do cirkvi prenikol... duch ohovárania, vyh#adávania ch"b a hanenia, 
ktor" jasne dokazuje, (e nie ste obrátení. Pou%ívajú sa slová, ktoré by nikdy nemali prejs" cez 
pery kres"ana. Moji bratia a sestry, ke' neviete rozpráva" o ni!om lep$om, ne% o chybách druh#ch, 
pamätajte, %e ‚tichos" je v#re!ná.‘“  „Aby sa nikomu nerúhali.“ (Tít 3,2) Ak neviete poveda' o nie-
kom nie$o dobré, tak nehovorte vôbec ni$. 

Nielen(e sa vyhnete tomu, (eby ste t#m, $o poviete, ublí(ili in#m, ale prosím, uvedomte si, 
(e musíte predís' aj tomu, aby to $o poviete ublí(ilo vám, tak ako to pod!a zákona vzájomného 
ovplyv"ovania funguje. Ak kritizujete a h!adáte chyby, pod!a ktor#ch dvoch princípov rozvíjate 
tie isté chyby u seba? 

V prvom rade sa zameriavate na ich problémy, a pozeraním sa meníte. A potom, pod!a 
druhého zákona – zákona vzájomného ovplyv"ovania – hovorením o t#chto problémoch, ich 
posil"ujete a podporujete sami v sebe. Kritizovanie a h!adanie ch#b je t#m najlep&ím spôso-
bom, ako rozvinú' v&etky tie chyby na ktoré sa zameriavate, a o ktor#ch s ka(d#m hovoríte, vo 
va&ich vlastn#ch (ivotoch. Kritizovaním a vyh!adávaním ch#b si tak ve!mi ubli(ujeme! Kvôli 
tomu spôsobujeme hotovú pohromu v na&ich rodinách a v na&ich zborov#ch rodinách. 

Ministry of Healing, str. 492. Mám tu v#rok, ktor# si treba napísa' na karti$ku a prichyti' 
si to na chladni$ku nejakou magnetkou. Alebo si to dajte na zrkadlo v kúpe!ni, aby ste to mali 
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na o$iach, a museli si to ka(d# de" $íta'. Je to ú(asné rie&enie kritizovania a vyh!adávania ch#b, 
ktoré sú morom medzi nami, Bo(ím !udom. 

Ministry of Healing, str. 492: „Pestujte si zvyk dobre hovori" o in#ch. Zameriavajte sa na dobré 
vlastnosti t#ch, s ktor#mi sa st#kate.“ V&imnite si, (e ak máte hovori' o pozitívnych vlastnostiach 
in#ch, musíte sa na ne zamera'. „Lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Mat 12,34) H!a-
dajte dobré vlastnosti, zamerajte sa na ne, a potom mô(ete o nich rozpráva'.

Vrá'me sa k v#roku. „Pestujte si zvyk dobre hovori! o in"ch. Zameriavajte sa na dobré 
vlastnosti t"ch, s ktor"mi sa st"kate, a )o najmenej si v'ímajte ich chyby a omyly. Ke* 
ste v poku'ení s!a(ova! sa, )o niekto povedal alebo urobil, pochvá#te nie)o z jeho osob-
ného (ivota, alebo charakteru.“

Keby sme to robili, viete si predstavi' ko!ko pokoja, harmónie a &'astia by mohlo by' v na-
&ich domovoch a zboroch? Viete si to predstavi'? Bo(e, pomô( nám Tvoj zákon rad&ej pou(íva', 
ako zneu(íva'. Ak h!adáte dobré vlastnosti u in#ch, na $o h!adíte? Na dobré vlastnosti, a ak 
hovoríte o t#ch vlastnostiach, v)aka t#m ist#m dvom princípom, ktoré pôsobia proti vám, ke) 
kritizujete a h!adáte chyby, budete teraz po(ehnaní a zv#hodnení, lebo h!adíte na pozitívne 
veci a hovoríte o pozitívnom. T#m nielen(e &írite pokoj a &'astie, ale tie( si pomáhate budova' 
vlastnosti, aké má Kristus. Vidíte ako to funguje?

Ako sa tento zákon vzájomného ovplyv"ovania aplikuje na prekonávanie hnevu? Nu(, apli-
kuje sa ve!mi priamo. Jakub 1,19-20: „Tak%e, moji milovaní bratia, nech je ka%d# !lovek r#chly 
po!u", pomal# hovori", pomal# do hnevu. Lebo hnev mu%a nepôsobí spravodlivosti Bo%ej.“ *o pro-
dukuje hnev $loveka? E&te viac hnevu. Robí vás nahnevanej&ími a nahnevanej&ími. 

No v&imnite si prosím, (e predt#m, ako je nám povedané, aby sme boli „pomalí do hnevu,“ je 
nám povedané aby sme boli „...pomal# hovori".“ Je to ve!mi dôle(ité. Jedin# spôsob, ako mô(eme 
by' pomalí do hnevu, je nau$i' sa by' pomal#mi v hovorení. V skuto$nosti, jedin# spôsob, ako sa 
mô(eme úplne zdr(a' hnevu, je nau$i' sa nepou(íva' hnevlivé slová – a to pod!a $oho?... zákona 
vzájomného ovplyv"ovania. *o je ale úplne prvé? By' r#chly po$úva'. 

Viete, mnohokrát sa nahneváme len preto, lebo sme úplne neporozumeli tomu, $o daná 
situácia zah="ala. Keby sme len nereagovali tak prudko, keby sme si dali $as na zozbieranie v&et-
k#ch faktov, pravdepodobne by sme sa vôbec nenahnevali. Bu)te r/chli po)úva- ale pomalí 
hovori-, a ak budete pomalí hovori-, budete pomalí do hnevu. 

Child Guidance, str. 95: „Vyslovenie hnevliv#ch slov je ako ke' kreme* $krtneme o kreme* 
– okam%ite zapa&uje pocity hnevu.“ Nu(, povedal by som, (e vä$&ina z vás si myslí, (e zapa!uje 
pocity hnevu u in#ch. V&ak? To je oby$ajne spôsob, ako rozm#&!ame. No zo zákona vzájomného 
ovplyv"ovania vypl#va, (e ak vyslovujeme hnevlivé slová, v kom sa bude neodvratne zapa!ova' 
viacej pocitov hnevu? V nás! Ak vyslovíte slovo hnevu, pod!a zákona vzájomného ovplyv"o-
vania budete e&te nahnevanej&í. Práve tu sa strácame, $o sa t#ka kontrolovania hnevu. To je to 
miesto, kde prehrávame boj, t#kajúci sa kontrolovania hnevu. Prehrávame t#m, (e dovolíme 
jazyku, aby vyjadroval na&e pocity hnevu, a akonáhle ich vyslovíte – posilníte ich. Potom ich 
vyslovujete stále viac a viac, a pritom ich stále viac a viac posil"ujete, a( sa dostanete do za$aro-
vaného kruhu a úplne stratíte kontrolu. 

Adventist Home, str. 437: „Musíme ovládnu" unáhlen# hnev a kontrolova" na$e slová.“ V&im-
nite si prosím, $o je tu pospájané. Ovládanie unáhleného hnevu a kontrolovanie na,ich 
slov – sú neoddelite!né, a budete na to neustále nará(a', ke) budeme pokra$ova' v tomto 
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&túdiu. „Musíme ovládnu" unáhlen# hnev a kontrolova" na$e slová, a v tomto by sme mali získa" 
ve&ké ví"azstvá. Pokia& nebudeme kontrolova" na$e slová a hnev,“ – sú tu spojené opä' – „...bu-
deme otrokmi satana.“ Tí, ktorí máte neovládate!ní hnev, prosím, uvedomte si stra&nú situáciu 
a stav, v ktorom sa nachádzate. „Pokia& nebudeme kontrolova" na$e slová a hnev, budeme otrokmi 
satana. Sme mu podriadení. Vedie nás ako zajatcov. V$etky ha$terivé, nepríjemné, netrpezlivé, 
podrá%dené slová sú obe"ou predlo%enou jeho satanskému majestátu. A je to drahá obe", drah$ia, 
ne% akáko&vek obe", ktorú by sme priniesli Bohu, lebo ni!í pokoj a $"astie cel#ch rodín, ni!í zdravie, 
a nakoniec je prí!inou straty $"astia ve!ného %ivota.“ Priatelia, prosím pochopte, (e ak máte 
problém s hnevom, z Bo(ej milosti nad ním musíte zví'azi'. Ako zví'azi'? 

Testimonies, zv. 2, str. 78: „Má$ neovládnute&n# hnev, a nekontroluje$ si svoj jazyk.“ Opä' tu 
mô(ete vidie' spojené tie dve veci. „Nedostatok sebakontroly bolo ve&kou ranou pre vás a va$u 
rodinu. )"astie, tichos" a pokoj preb#vajú vo va$ich príbytkoch, ale iba nakrátko. Ak sa nie!o prie!i 
va$ej vôli, &ahko sa podrá%dite, a potom hovoríte a konáte, ako keby ste boli vlastníctvom démona. 
Anjeli sa odvracajú od scén nezhôd, kde sa vymie*ajú hnevlivé slová. Mnohokrát ste vyhnali vzác-
nych nebesk#ch anjelov zo svojej rodiny t#m, %e ste sa nechali unies" vá$*ami.“ 

Delím sa s vami o tie v#roky, lebo chcem, aby ste videli, ako ve!mi &kodliv# je v#buch hnevu. 
Je ve!mi &kodliv#, nielen pre zdravie a pohodu ka(dého, kto s vami (ije, no obzvlá&' pre va&e 
vlastné zdravie a pohodu. Prosím pochopte, (e vám to zabra"uje nielen, aby ste sa te&ili z tohto 
(ivota, no zabráni vám to, aby ste sa te&ili aj z budúceho (ivota. 

General Conference Bulletin, 1903, str. 89: „Pamätajte, %e ak hovoríte u$tipa!né slová !lenom 
zboru, [alebo !lenom rodiny], takto by ste sa vyjadrovali aj v nebi, ak by vám tam bolo dovolené 
vstúpi". No nikdy vám to povolené nebude, pokia& sa nezmeníte.“ Je to ve!mi jasné. Pozrite: „Stí-
hajte pokoj so v$etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.“ (<id 12,14) Boh nevezme 
nikoho do neba kto úplne nezví'azil nad svojim hnevom, lebo by ohrozil nebeské &'astie. 

Dobre, tak teda ako? Ako mô(eme získa' kontrolu nad na&ím hnevom? Je to boj. Je to inten-
zívny boj, kde sa u$íme bojova' a vyhra' v sile Je(i&a Krista. No na druhej strane je to boj, ktor# 
prinesie vzácne ví'azstvá. 

Príslovia 16,32: „Lep$í ten, kto je pomal# do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, 
ako ten, kto zaujal mesto.“ Chce to skuto$ne ve!k# boj na dobytie jedného mesta, no tí $o porazia 
svoj hnev sú e&te vä$&í, ako niekto, kto dob#va mesto. Toto nám hovorí múdry mu(. 

Viete, niektorí z vás, máte vo svojich rukách obzvlá&' vyz#vav# boj, a to z dôvodu vá&ho 
dedi$stva. Sklon k hnevu sa $asto získava dedením. „Nav$tevujem neprávos" otcov na synoch 
do tretieho i $tvrtého pokolenia...“ (2 Moj 20,5) Moje srdce je naklonené k t#m z vás, ktorí zdedili 
ve!mi nekontrolovate!n# hnev. V rukách máte ove!a intenzívnej&í boj ako ostatní. No chcem 
vás povzbudi' t#m, (e nezávisiac na tom, aké zdedené sklony máte v tejto oblasti, Kristova 
milos' je dostato$ná, aby vám ich pomohla prekona'. (2 Kor 12,9) Budete ma' v rukách ove!a 
intenzívnej&í boj ako tí, ktorí to dedi$stvo v tejto oblasti nemajú. Existuje ve!a !udí, ktorí bojujú 
a vyhrávajú tento boj, a vä$&ina z nás si ani len neuvedomuje, (e aké intenzívne, láskou moti-
vované, Duchom posil"ované úsilie je po(adované, aby sa dosiahlo a udr(alo to ví'azstvo, no 
s!ubujem vám, (e Boh to vie. 

Pre$ítajte si tento pozoruhodn# v#rok, z Adventist Home, str. 443: „Boh vidí do ka%dej skrytej 
veci %ivota. Niektorí vedú neustály zápas, aby si udr%ali sebakontrolu. Denne bojujú v tichosti 
a na modlitbách proti hrubosti re!i a hnevu. Takúto snahu &udské bytosti nikdy neocenia. ,iadne 
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&udské ústa ich nepochvália za to, %e sa zdr%ali unáhlen#ch slov, ktoré sa sna%ili predra" cez ústa. 
Svet nikdy neuvidí tieto v#hry, a ak by videl, tak by len poh+dal ví"azmi. No v nebesk#ch zázna-
moch sú zapísaní ako ví"azi. Je tam Niekto, kto dosved!uje ka%d# skryt# boj a ka%dé tiché ví"azstvo, 
a hovorí: ‚Lep$í ten, kto je pomal# do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, 
kto zaujal mesto.‘“ (Prísl 16,32)

Chcem sa s vami vráti' k nie$omu, $o bolo uvedené v strede toho v#roku, ktor# nám odha!u-
je tajomstvo ví'azstva nad hnevom. V&imli ste si, (e: „,iadne &udské ústa ich nepochvália za to, %e 
sa zdr%ali unáhlen#ch slov, ktoré sa sna%ili predra" cez ústa.“ Tu máte tajomstvo ví'azstva. „Zdr%a" 
sa,“ $oho? „...unáhlen#ch slov, ktoré sa sna%ili predra" cez ústa.“ *o je teda tajomstvom ovládania 
hnevu? Je to ovládanie jazyka. 

Pozrite, Je(i& je na&ím príkladom vo v&etkom, v&ak? Mal Je(i& !udskú prirodzenos'? Áno, 
mal. Mal schopnos' sa nahneva', ako $lovek, kvôli tomu, ako sa s Ním zaobchádzalo? Mal tú 
schopnos'? Verte, (e mal. Musel prechádza' cez znervóz"ujúce, roz$u!ujúce situácie a skúsenos-
ti svojho (ivota? Priatelia, prechádzal cez také, cez aké nikto z nás nikdy nemusel, a chvála Bohu, 
ani nikdy nebude musie' ís'. Pouva(ujte nad t#mi neuverite!ne roz$u!ujúcimi a drá(div#mi 
situáciami závere$n#ch hodín Jeho pozemského (ivota. 

Viete, ke) som prem#&!al o Kristovi v tak#ch neuverite!ne roz$u!ujúcich a drá(div#ch situ-
áciách, v(dy som bol v ú(ase, ako mohol vydr(a' ovláda' svoje pocity. Ú(asné! Nemohol som 
pochopi', ako to mohol dokáza', a( pokia! mi Boh neprezradil Jeho tajomstvo. Viete aké je Jeho 
tajomstvo? 

Nájdete ho v Izaiá&ovi 53,7: „Mu!ili ho, a on poni%ujúc sa zná$al dobrovo&ne a neotvoril svo-
jich úst; veden# bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred t#mi, ktorí 
ju strihajú, a neotvoril svojich úst.“ 

*o nám tu Izaiá& povedal? <e Je(i& ni$ nepovedal. Pou(il dvakrát ten ist# v#raz: „neotvoril 
svojich úst,“ a medzit#m povedal, (e zanemel. Ke) Písmo nie$o opakuje, znamená to, (e je to 
ve!mi dôle(ité. A tu Písmo trikrát zopakovalo, (e Je(i& nepovedal ni$. A to je to tajomstvo Jeho 
ví'azstva v tak#ch neuverite!ne roz$u!ujúcich a drá(div#ch situáciách. Neotvoril svojich úst... 

Signs of the Times, 18. február 1903: „Ako satan úplne zlyhal vo svojom pokuse prinúti" Krista 
aby zhre$il, tak zlyhá aj v snahe premôc" nás ak budeme kona" rozumne.“ *o ale zah="a rozumné 
konanie? Pozorne po$úvajte: „Urobme pevné rozhodnutie...“ Ako urobíme pevné rozhodnutie? 
Urobíte rozhodnutie svojou vô!ou. „Urobme pevné rozhodnutie, %e ke' budeme pokú$aní nepria-
te&om hovori" unáhlene, myslie" si, %e sa s nami zaobchádza nespravodlivo, alebo %e sme nepocho-
pení, neotvoríme na$e ústa. Ak by sme odpovedali !o i len jedin#m slovom, nepriate& by takmer 
ur!ite získal ví"azstvo. Musíme sa nau!i" tichosti. S jazykom na uzde mô%eme zví"azi" v ka%dej 
skú$ke trpezlivosti, skrze ktorú sme povolaní prejs".“

 Tu ho máte. To je to tajomstvo. Ako mô(eme úspe&ne prejs' cez ka(dú skú&ku, ktorá overuje 
na&u trpezlivos'? Musíme si dr(a' jazyk na uzde. Musíme sa nau$i' zazipsova' si pery, zahryz-
nú' si do jazyka, nech to stojí $oko!vek. Nepovedzte ani slovo, ke) sú va&e pocity drá(dené, lebo 
v tom momente, ke) vyjadríte svoje podrá(dené pocity, $o sa stane pod!a zákona? Posilníte 
ich a stratíte kontrolu. Jedno slovo! Sta$í vyslovi' len jedno jediné slovo! A stratíte kontrolu. 
Mô+eme kontrolova- svoj jazyk, ale len v sile Je+i,a Krista.

Práve preto, obzvlá&' ak máme problém v tejto oblasti strácania trpezlivosti a nervov, musí-
me si osvoji' túto Dávidovu modlitbu. <alm 141,3: „Postav, Hospodine, mojim ústam strá%! Stre% 
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dvere mojich rtov!“ Ak bojujete v tomto boji proti hnevu, nau$te sa odmieta' vyslovova' $o i len 
jediné slovo v provokujúcej, $i roz$u!ujúcej situácii, a to dosiahnete iba modlením sa tejto mod-
litby: „Postav, Hospodine, mojim ústam strá%! Stre% dvere mojich rtov!“ (<alm 141,3) 

Tie( prosím pochopte, (e najlep&í spôsob, ako kontrolova' to, $o vychádza z va&ich úst, je 
strá(i' to, $o vchádza do vá&ho srdca. Ve) predsa: „(ím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ 
(Mat 12,34) Tak(e proste Boha, aby dal nielen strá( pred va&e ústa, ale proste Ho, aby tie( riadil 
va&e my&lienky a pocity, a priviedol ich do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5) 

A tu sa nám vynára )al&í text z Izaiá&a 26,3: „(loveka, ktorého myse& je opretá na teba, Bo%e, za-
chová$ v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba.“ Chcem vás vyzva', milí priatelia: Nádejajte 
sa na Hospodina, a vedzte, (e On vás je schopn# uchráni' pred pádom. (Júda 1,24) Vedzte, (e On 
nedovolí, aby ste boli pokú&aní nad va&u mo(nos', ale spôsobí s poku&ením aj v#chod z neho, 
aby ste ho mohli znies'. (1 Kor 10,13) Ke) ste v popudzujúcej situácii, nádejajte sa na Neho.

Vedzte, (e On vám ju pomô(e prekona', a nau$í vás nájs' v skú&ke po(ehnanie. (ST, 21. au-
gust 1893, odst.5) Pamätáte si na&e &túdium Jakuba o poku&ení? Povedal: „blahoslaven# mu%, 
ktor# zná$a poku$enia,“ zná&a skú&ky. (Jak 1,12) Nau$te sa prosím )akova' Bohu za drá(divé 
situácie, lebo t#m dostávate príle(itos' nau$i' sa ovláda' vá& hnev. (GW92 133.2) >akujte mu, (e 
v Jeho sile mô(ete urobi' z tejto skúsenosti po(ehnanie t#m, (e necháte Jeho pokoj nadprirodze-
ne ovláda' va&e pocity, aby Jeho sila nadprirodzene ovládla vá& jazyk. A s Jeho pokojom a s Jeho 
silou mô(ete ovládnu' vá& hnev. Musíme vedie' ovláda' svoj hnev, milí priatelia. 

Reflecting Christ, str. 293: „Vlastnou silou !lovek nemô%e ovláda" svojho ducha. No skrze Krista 
mô%e nadobudnú" sebakontrolu. V Jeho sile mô%e privies" svoje my$lienky a slová do podriadenosti 
Bo%ej vôli. Viera v Krista privádza emócie pod kontrolu rozumu a vychováva jazyk. Pod t#mto vply-
vom je unáhlen# hnev ovládnut# a srdce je naplnené trpezlivos"ou a krotkos"ou.“ To je ví'azstvo 
nad hnevom a vy ho mô(ete ma'.

Teraz vám chcem da' „M.O.“ pre zvládnutie emócií hnevu a roz$úlenia. *o je to „M.O.?“ 
Modus operandi, aby sme pou(ili latinsk# termín. Je to spôsob fungovania, prevedenia realizá-
cie. Tu je jeden M.O., ktor# funguje, lebo je to aplikácia zákona vzájomného ovplyv"ovania. Ke) 
zistíte, (e máte pocity hnevu z dôvodu nejakej popudzujúcej situácie, do ktorej ste sa dostali...
Nu(, bolo by ideálne, keby ste okam(ite zapudili tie pocity, a volali k Bohu, aby vám dal pokoj, 
ktor# prevy&uje ka(d# rozum. (Filip 4,7) Verte mu a verte Jeho zas!úbeniam. „(loveka, ktorého 
myse& je opretá na Teba, Bo%e, zachová$ v pokoji.“ (Iz 26,3) To je ideálne. No ak ste to neurobili, 
a zistíte, (e máte stále pocity hnevu, potom je tu prosím M.O.:

 Krok jeden: Ni) nehovorte. Nepovedzte ani jediné slovo, lebo ak nie$o poviete, $o sa stane? 
Stratíte kontrolu. Pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania, tie pocity budú posilnené a po-
vzbudené, a vy stratíte kontrolu. Tak(e, ni$ nehovorte. 

Krok dva: Nesna+te sa ich len potla)i-. Áno, zahryznite si do jazyka, ale ak to bude v&etko 
$o urobíte, ak to odmietnete vyslovi' a len to potla$íte, $o sa stane skôr, $i neskôr? Napätie sa 
bude stále zvy&ova' a( pokia! náhle nepraskne tesnenie na tlakovom hrnci, a navonok vypláva 
hrozn# prejav hnevu. Teraz by ste mohli namieta': „Hej, po$kaj chví!u, tak $o mám robi', ke) to 
nemám vyjadri' a ani to len tak potla$i'?“ 

Krok tri: Vyznajte to. Teraz by ste opä' mohli namieta': „Po$kaj chví!u, nemám $o vyznáva', 
e&te som ni$ nepovedal.“ Ak ste reagovali t#mto spôsobom, je to preto, lebo nie ste pozorn#mi 
&tudentmi. Pamätajte milí priatelia, (e ak sa oddávame a dovolíme zl#m my&lienkam, alebo 
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pocitom, aby nám zostali v mysli, v Bo(ích o"iach sme zhre&ili. Zaniesli sme embryo hriechu 
do lona mysle – aby som pou(il tú analógiu, ktorú sme pou(ili, ke) sme sa zaoberali textom 
z Jakuba. Tak(e ak zlé pocity prelomili bariéru – tú ideálnu bariéru ich okam(itého odmietnutia 
posvätenou vô!ou – a ke) sme sa im za$ali oddáva' a dovolili im zosta' a zosilnie' v na&ich mys-
liach, moji milí priatelia, uvedomme si, (e je tu nie$o, $o musíme vyzna'. Zhre&ili sme. 

Je(i& to vyjadruje ve!mi jasne, a u( sme o tom predt#m hovorili. Nájdete to u Matú&a 5,22: 
„Ale ja vám hovorím, %e ka%d#, kto sa hnevá na svojho brata bez prí!iny, bude vinn#, aby bol vydan# 
moci súdu.“ Pochopte prosím, (e: „Ka%d#, kto sa hnevá na svojho brata, bude vinn#, aby bol vyda-
n# moci súdu.“ (Mat 5,22) Je(i& hovorí o zákone, ktor# hovorí: „Nezabije$!“ (2 Moj 20,13) a ve!mi 
jasne vysvet!uje, (e tento zákon mô(ete prestúpi' jednoducho t#m, (e sa nahneváte. Tak(e hoci 
máte len pocit hnevu, prestúpili ste t#m zákon, a u( máte nie$o, $o by ste mali vyzna'.

1. Jánova 3,15: „Ka%d#, kto nenávidí svojho brata, je vrahom.“ Nemusíte stla$i' spú&', zaúto$i'. 
Nemusíte ho zrazi' päs'ou. Nemusíte na"ho ani nadáva'. Sta$í, ke) ho nenávidíte. Ste vinn#, 
a musíte to vyzna'. 

Child Guidance, str. 95: „Nikdy by sme nad sebou nemali strati" kontrolu. Stále majme pred 
sebou ten dokonal# Vzor. Je hriechom hovori" netrpezlivo a podrá%dene, alebo len poci"ova" hnev, 
aj ke' ni! nepovieme.“ To je biblické. Je hriechom poci-ova- hnev, aj ke1 ni) nepovieme. 
Tak(e to, (e si viete zahryznú' do jazyka a nehovori', e&te neznamená, (e ste nezhre&ili. Pokia! to 
ale vyslovíte, vá& hriech t#m rastie. 

Preto Je(i& hovorí: „Ka%d#, kto sa hnevá na svojho brata, bude vinn#... A ktoko&vek by povedal 
svojmu bratovi: ,Ráka,‘ [Prázdna (hlava), ni!ema] bude vinn#, aby bol vydan# moci vysokej rady; 
a ktoko&vek by povedal: ,Blázon,‘ bude vinn#, aby bol uvrhnut# do ohnivého pekla.“ (Mat 5,22) 

Pozrite, $ím silnej&ie a otvorenej&ie vyjadríme hnev, t#m vä$&iu vinu máme. No pointa je 
v tom, (e vinní sme u( vtedy, ke) máme vo svojom srdci e&te len pocity hnevu. Je dôle(ité si to 
uvedomi', preto(e hnevu sa nemô(eme zbavi', iba ke) ho vyznáme ako hriech, a prijmeme za" 
odpustenie. Preto nesta$í hnev iba potla$i'. Musíme ho vyzna', a ak ho vyznáme, $o urobí Boh? 
„Ke' vyznávame svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, aby nám odpustil hriechy a,“ $o e&te? „...
o!istil nás od ka%dej neprávosti.“ (1 Ján 1,9) To je, milí priatelia, va&e bezpe$né uvo!nenie. Mô(ete 
to predlo(i' Bohu na modlitbe, a získa' tak oslobodenie.

Existuje aj nebezpe$né uvo!nenie, a síce ke) to vyjadríme v stave hnevu, a bezpochyby to 
t#m len zosilnie. Prosím, nevyjadrujte to, nepotlá$ajte to, ale to vyznajte. Vyznajte to, v celej 
miere ako ste si toho vedomí, a cho)te s pokorn#m duchom. 

Chcem sa s vami podeli' o krásny v#rok. Review and Herald, 16. december 1884: „Ak boli 
nejaké "a%kosti, bratia a sestry – ak sa objavili závis", zlomyse&nos", rozhor!enie, podozrievanie, 
vyznajte tie veci, nie be%n#m spôsobom, ale cho'te osobne za svojimi bratmi a sestrami. Bu'te 
rozhodní. Ak ste spáchali jeden hriech a oni dvadsa", vyznajte ten jeden, ako keby ste boli hlavn#m 
vinníkom. Vezmite ich za ruku, nech va$e srdce zmäkne pod vplyvom Ducha Bo%ieho a povedzte: 
‚Odpustí$ mi? Nezachoval som sa k tebe správne. Chcem napravi" ka%dú chybu, aby v nebesk#ch 
knihách nebolo proti mne ni! napísané. Môj záznam musí by" !ist#.‘“ (Zj 20,12) Prosím, $o je t#m 
na&ím M.O.? Nehovori'. Nie len potla$i'. Vyzna', a potom $o? Posúdi'.

Krok 4: Posúdi-. Posúdi' a( potom, ale nie skôr. Posúdi' – teda zhodnoti' situáciu, predis-
kutova' ju s osobou, s ktorou ste mali problém. U$te sa zo svojich ch#b, aby ste ich nerobili 
znovu. No prosím vás, nesna(te sa posudzova', pokia! to najprv nevyznáte. Ak sa budete sna(i' 
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posudzova' bez toho, aby ste to prv vyznali, dostanete sa len do nepríjemnej pozi$nej vojny... 
„Nepovedal by som to, keby si ty neurobil toto.“ „Ja by som to ale neurobil, keby si ty neurobil 
tamto.“ Vyznajte to, priznajte si svoju chybu, prijmite odpustenie, a potom budete oslobodení 
od toho hrozného bremena samo-ospravedl"ovania sa, preto(e vám bolo odpustené. Dáva vám 
to zmysel?

No $o je ve!mi dôle(itou vecou? Vyznanie. Vyznajte svoju vieru a lásku k Bohu a va&e oce-
nenie osobe, ktorej ste ublí(ili. 

Ministry of Healing, str. 492: „Pestujte si zvyk dobre hovori" o in#ch. Zameriavajte sa na dobré 
vlastnosti t#ch, s ktor#mi sa st#kate a !o najmenej si v$ímajte ich chyby a omyly. Ke' ste v po-
ku$ení s"a%ova" sa, !o niekto povedal alebo urobil, pochvá&te nie!o z jeho osobného %ivota, alebo 
charakteru.“ Ak to takto budeme robi', ak budeme ten zákon pou(íva', a nie zneu(íva', budeme 
Bohom po(ehnaní. 
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35.KAPITOLA

NECH SÚ PRÍJEMNÉ SLOVÁ MOJICH ÚST
(, 19,15)

<alm 19,15: „Nech sú príjemné slová mojich úst a to, !o myslí moje srdce, pred Tebou, Hospodine, 
moja skalo a môj Vykupite&u!“ Pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania nemô(e by' jedno pri-
jate!né bez druhého. Pamätajte na to. Preto by sme sa aj my mali modli' túto modlitbu. 

Zákon vzájomného ovplyv"ovania. Stru$ne si zopakujme, $o nám hovorí Duch prorock#. 
Citát z Ministry of Healing, str. 251: „Existuje zákon...“ rovnako ako gravita$n# zákon. Funguje, $i 
sa vám to pá$i, alebo nie, $i mu veríte, alebo nie, bez oh!adu na to, kto ste. Je neúprosn#. „Existu-
je prírodn# zákon, ktor# hovorí, %e na$e my$lienky a pocity...“ O $om tu hovoríme? O charaktere. 
(5T 310.1) „...sú povzbudené a posilnené, ke' ich vyslovíme.“ Teda vo svetle tohto faktu sme sa 
pozerali na to, $o by sme nemali vyslovova'. 

Teraz sa pozrieme na to, $o by sme vyslovova' mali. „K#m slová vyjadrujú my$lienky, je tie% 
pravdou to, %e my$lienky nasledujú slová.“ Tu to máte: vzájomné ovplyv"ovanie, tá obojsmerná 
ulica. „Ak“ – je tu ale podmienka: „Ak by sme viac rozprávali o na$ej viere, a viac sa te$ili po%ehna-
niam, ktoré vieme, %e máme – ve&kú milos" a lásku Bo%iu – mali by sme viac viery a vä!$iu rados".“ 
Chcete viac viery a radosti vo svojej kres'anskej skúsenosti? *o potom musíte urobi'? Musíte 
pou(íva' a nie zneu(íva' zákon vzájomného ovplyv"ovania. Vá& jazyk musí nabra' obrátky a ho-
vori' o Bo(ích po(ehnaniach, chváli' Boha za to, (e ich máte. V(dy, ke) hovoríte o t#ch po(eh-
naniach a vyjadríte tú vieru, va&a rados' a va&a viera v)aka tomu silnie. Je to zákon! Prosím, 
pou(ívajte ho! V kres'anskej skúsenosti je to ohromn#m po(ehnaním.

Vo svetle tohto zákona si prosím v&imnite, k $omu nás Písmo nabáda, ale naj$astej&ie nás 
skrze príklady povzbudzuje, aby sme hovorili? Tu je príklad z Izaiá&a 63,7: „Pripomína" bu-
dem rôznu milos" Hospodinovu.“ Toto sa mi ve!mi pá$i! Aké krásne slovo. Neviem si spomenú' 
na (iadne iné, ktoré by lep&ie popisovalo Bo(ie hojné po(ehnania. 

Pozrite, Boh je láska, (1 Ján 4,16) On nás miluje, ale láska je neustále vyjadrovaná skutkami 
milosti. To preto sa Jeremiá&, alebo Izaiá& odvolávajú na Bo(iu „rôznu milos".“ Jeho po(ehnania, 
ktoré na nás ustavi$ne vylieva, sú hmatate!né prejavy Jeho lásky k nám. „Pripomína" budem rôznu 
milos" Hospodinovu, chvály Hospodinove, pod&a v$etkého toho, !o nám u!inil Hospodin, a to mnoho 
dobrého domu Izraelovmu, ktoré im u!inil pod&a svojho mnohého z&utovania a pod&a mno%stva svojej 
rôznej milosti.“ Tu to máte. Potrebujeme vychova' na&e jazyky, aby hovorili o Bohu a chválili Ho 
za Jeho rôznu milos'. Takéto po$ínanie v sebe skr#va ohromné po(ehnanie.

V&imnite si v&ak, (e túto rôznu milos' budeme „pripomína'“ len vtedy, ke) si ju uvedomíme 
a oceníme, a ke) uchváti na&e my&lienky a pocity. Lebo viete, (e „!ím je preplnené srdce, to hovo-
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ria jeho ústa.“ (Luk 6,45) Tie dôkazy rôznej Bo(ej milosti k vám musíte ma' v srdci a opatrova' 
ich v "om, ak majú o nich va&e ústa hovori'. A práve tu je problém. Pozrite, vä$&ina z nás Bohu 
nedovolila, aby si nás zjavením tej rôznej milosti pritiahol do vz'ahu lásky s Ním. On nám ju 
zjavil, no my sme mu nedovolili, aby nám ju svojím Duchom pomohol vidie' a oceni'. 

Jeremiá& 31,3: „Z'aleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem "a ve!nou láskou, preto ti ustavi!ne 
!iním milos".“ Ko!k#ch z nás miloval? Ko!k#ch z nás pritiahol svojou milos'ou? Nás v&etk#ch, 
priatelia, len(e ako to, (e nie v&etci sme zareagovali? Nu(, nie v&etci sme sa rozhodli oceni', 
alebo dokonca si len uvedomi' túto Bo(iu milos'. A musíte si ju uvedomi', ak vás má pritiahnu' 
k Nemu, získa' si va&e srdce a uchváti' va&u myse!. Dovolili sme Bo(ej milosti, aby pritiahla na&e 
srdcia a mysle k Nemu? Ak áno, na&e ústa to ur$ite dosved$ia. 

Práve tu je dôvod, pre$o sme takí !ahostajní, ke) máme hovori' o Bo(ej milosti a chváli' Ho 
za "u. Na&e srdcia ju toti(to neoce"ujú tak, ako by mali. *ím je preplnené srdce, to hovoria 
ústa. (Luk 6,45) Hovoríme o tom, $o je pre nás skuto$ne cenné a dôle(ité a (ia!, (e je to $asto 
nie$o celkom iné, ako Boh a jeho rôzna milos'. 

Steps to Christ, str. 102: „Keby sme prem#$&ali o Bohu tak !asto, ako !asto nám On dokazuje svoju 
starostlivos", mysleli by sme na Neho stále, radostne by sme o /om rozprávali in#m a chválili Ho.“ Vi-
díte, ak chcete s rados'ou hovori' o Bohu a chváli' Ho, $o musíte robi'? Myslie' na"ho, a ak na"ho 
máte myslie', musíte oce"ova' dôkaz Jeho lásky a dobroty vo$i vám. V&etko to spolu úzko súvisí. 

„O svetsk#ch veciach hovoríme preto, lebo sa o ne zaujímame. Rozprávame o priate&och, preto%e 
ich milujeme; na$e radosti i starosti nás k nim pútajú. Máme v$ak nekone!ne vä!$í dôvod milova" 
Boha, ne% milova" svojich pozemsk#ch priate&ov. Postavi" Jeho na prvé miesto v na$ich my$lien-
kach, rozpráva" o Jeho dobrote a sved!i" o Jeho moci, by malo by" vo svete tou najprirodzenej$ou 
vecou.“ Malo by by'! Otázka znie, $i aj je? 

Mnohí !udia sa nete&ia na modlitebné stretnutia. Nie je im prirodzené, aby vstali a chválili 
Boha za Jeho dobrotu. Mala by to v&ak by' tá najprirodzenej&ia vec. Mali by sme horlivo vy-
h!adáva' také príle(itosti. Boh nás ustavi$ne zah="a rôznou milos'ou. Problém je ale v tom, (e 
vä$&ina z nás si ich, bu) vôbec nev&imne, alebo ich pova(ujeme za samozrejmé. Nech nám Boh 
pomáha, aby sme ich uvideli a ocenili. 

<alm 26,3: „Lebo tvoja milos" je pred mojimi o!ami...“ Áno, je tam ... Priamo pred na&imi o$ami, 
ale niektorí ju ani tak nevidia. Duchovné veci sa posudzujú duchovne. (1 Kor 2,13-14) 

Signs of the Times, 17. október 1892. Pre$o sme $asto takí slepí vo$i tej Bo(ej milosti, ktorou nás 
neustále tak zah="a? Pre$o? Po$úvajte: „Satan sa nám sna%í zastrie" Je%i$a z doh&adu, zatieni" Jeho 
svetlo, preto%e ak by sme !o i len z dia&ky zahliadli Jeho slávu, pritiahne nás to k Nemu.“ Chápete, pre$o 
sa satan tak zúfalo sna(í zabráni' nám v tom, aby sme uzreli Bo(iu krásu a milos'? Preto(e nás mocne 
k Nemu pri'ahujú. Preto sa nám neustále, zúfalo sna(í zakry' o$i, aby sme ich nevideli. 

*ítajme )alej: „Hriech pred nami zakr#va Je%i$ov jedine!n# pôvab; predsudky, sebectvo, samo-
spravodlivos" a vá$e* nám zaslepujú o!i...“ Práve sme identifikovali, pre$o nevidíme Bo(iu krásu 
a milos'. Pre$o ich nevidíme? „Hriech pred nami zakr#va Je%i$ov jedine!n# pôvab; predsudky, 
sebectvo, samospravodlivos" a vá$e* nám zaslepujú o!i tak, %e nerozpoznáme Spasite&a. Ó, keby 
sme sa vierou priblí%ili k Bohu, zjavil by nám svoju slávu, ktorou je Jeho charakter a chvála Bohu 
by sa valila z &udsk#ch s+dc a zaznievala by z &udsk#ch hlasov. Potom by sme u% nav%dy prestali 
vzdáva" satanovi slávu hre$ením proti Bohu a vyjadrovaním pochybností a neviery. U% by sme sa 
nepotk#nali, ne$omrali a nenariekali a neprikr#vali Bo%í oltár svojimi slzami.“
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Ke) $ítame príbeh o de'och Izraela – o ich vyvedení z Egypta a pobyte na pú&ti – $o usta-
vi$ne robili? Reptali, s'a(ovali sa, hundrali a nariekali. (4 Moj 14,27) Napriek tomu, (e pre nich 
Boh presne predt#m urobil podivuhodné zázraky a ú(asne ich po(ehnal, e&te stále hundrali 
a s'a(ovali sa. My to $ítame a zam#&!ame sa: „Ak# mali tí !udia problém?“ 

Milí priatelia, sme tam predstavení my. Sme tam predstavení my. (1 Kor 10,1-11) Ten ve!k# 
Exodus je predobrazom vyslobodenia !udstva z otroctva hriechu. No po$as celého putovania 
po pú&ti, a( k#m sa nakoniec z Bo(ej súcitnej, vzácnej milosti dostaneme do krá!ovstva, robíme 
celou cestou $o? Reptáme, lamentujeme, s'a(ujeme sa, bedákame a hundreme. Bo(e, odpus' 
nám to! Tak ve!mi sa podobáme starému Izraelu!

Pozrite, niekedy akoby satan uspel a okolnosti nám riadne vytmavil, v&ak? Niekedy je pre 
nás kvôli jeho pekelnému tie"u 'a(ké, preniknú' t#mi mrakmi a uzrie' slnko, ktoré na nás stále 
svieti. No v(dy, ke) sa vám to deje, cho)te tam, kde ste naposledy videli svetlo (MH 250.1) 
a radujte sa z neho. 

Viete, kvôli mojej slu(be $asto lietam a niekedy sú dni chmúrne, zamra$ené, tmavé a ponuré. 
Vtedy nastúpim do lietadla a vä$&inou poskakujeme a let je nepokojn#. No potom prerazíme 
mraky... A viete, $o sa tam hore deje? Slnko stále svieti. Bo(e, pomô( nám uvedomi' si to, ke) 
sme pod oblakmi. Pomô( nám ma' vieru, ktorá prenikne t#mi mrakmi. (19MR 384.2) Ale-
bo, prinajmen&om, pomô( nám, aby sme si spomenuli, kedy sme naposledy videli slnko. Bez 
oh!adu na to, aká tma nastane, stále sa mô(ete radova', a to aj uprostred va&ich skú&ok. Veru 
mô(ete. „Vyjde slnce spravodlivosti, a lekárstvo bude na jeho krídlach.“ (Mal 4,2)

No hoc bude tma ako o polnoci, ak vierou upierame zrak na Neho, $o bude na&ou skúsenos-
'ou? Príslovia 4,18: „Ale stezka spravodliv#ch je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokia& 
nestojí de* na v#$i.“ Ke) budeme stále upiera' o$i na Slnko Spravodlivosti, na Jeho lásku, Jeho 
dobrotu, Jeho rados' a Jeho pokoj, budeme to odrá(a' v na&ich (ivotoch aj uprostred skú&ok 
a trápenia. Uvedomte si, (e budeme $eli' niektor#m ve!mi náro$n#m skú&kam a sú(eniam, kto-
ré nás zanedlho postretnú. (5T 213.1) Bo(e, pomô( nám sa na ne pripravi' a nau$ nás udr(iava' 
o$i upreté na Slnko Spravodlivosti. Ke) to budeme robi', budeme rozpráva' o Jeho spravodli-
vosti, lebo rozprávame o tom, o $om prem#&!ame. <alm 35,28: „A môj jazyk bude hlahola" tvoju 
spravodlivos", ka%d# de* zvestova" tvoju chválu.“ To je pravá kres'anská zrelos'. (COL 65.2) 

Dávid, preto(e je tak uchváten# krásou Slnka Spravodlivosti, hovorí o @om po cel# de". 
Kie(by sme to pre(ili aj my! 

Christian Education, str. 57: „Ke' prem#$&ame o dokonalosti Spasite&a, zatú%ime po úplnej 
obnove a premene na obraz Jeho !istoty. Du$a bude hladova" a prahnú" po tom, aby sa stala 
podobnou Tomu, koho zbo%*uje. *ím viac prem#&!ame o Kristovi, t#m viac o @om budeme 
hovori' in#m a predstavova' Ho svetu.“ V tom je to tajomstvo. V chválení Boha, tak ako to robil 
aj Dávid, „ka%d# de*.“ (< 35,28) 

Mimochodom, pochopte prosím, (e chválenie Boha ka(d# de", a ustavi$né hovorenie 
o @om druh#m neznamená len to, (e stále rozprávame o Je(i&ovi, ale (e sme (iv#mi listami. 
(2 Kor 3,3) Znamená to, (e na&e (ivoty neustále zjavujú Je(i&a ako chvályhodného. Ke) odrá-
(ame Jeho krásu, svojimi (ivotmi hovoríme ove!a viac ako svojimi ústami. (MH 470.1) Ak na&e 
(ivoty nepotvrdzujú to, $o nám vychádza z úst, nikoho to nemô(e presved$i', $i azda hej? Ak 
v&ak ustavi$ne h!adíme na Krista, na&e ústa v(dy, ke) to bude vhodné – a Duch Svät# vám zjaví, 
kedy je vhodné, aby sme povedali slovo v prav# $as (Prísl 15,23) – na&e ústa budú horlivo vyh!a-
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dáva' príle(itosti, aby sme chválili Boha svojimi slovami. No na&e (ivoty to budú robi' stále, a to 
odrá(aním Jeho charakteru. 

<alm 34,2: „Dobrore!i" budem Hospodinovi,“ ako dlho? „...ka%dého !asu.“ Vidíte tu tú dôslednos'? 
... tú opakujúcu sa tému? Nie je to $osi, $o robíme príle(itostne, ale nie$o, $o robíme ustavi$ne, stále. 
„Dobrore!i" budem Hospodinovi ka%dého !asu, jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.“ 

*o to znamená? Znamená to, (e cel# de" budem chodi' a dokola hovori': „Chvála Pánovi, 
chvála Pánovi, chvála Pánovi?“ Nu(, mohli by sme to robi', a bolo by to primerané, keby sme 
to mysleli vá(ne. 

Mimochodom, dovo!te mi, aby som tu nie$o podotkol. Po$ul som !udí vravie': „Chvála 
Pánovi“ spôsobom, ktor# je pod!a m"a rúhav#. Dajte si na to pozor. Ubezpe$te sa, (e to myslíte 
vá(ne, ke) to hovoríte... *o má v&ak Dávid na mysli, ke) vraví: „Jeho chvála bude neprestajne 
v mojich ústach?“ Pod!a m"a to znamená, (e v&etko, $o vychádza z Dávidov#ch úst – jeho kon-
verzácia, jeho slovník – dôkladne zjavuje, (e Boh je chvályhodn#. Dávid je ve!vyslancom Krá!ov-
stva, rovnako ako aj vy a ja. Reprezentujeme Boha, milí priatelia. Boh nám pomáhaj, aby sme 
Ho reprezentovali správne. Robte tak zo v&etk#m, $o vám vychádza z úst...

Tu je jedna pozoruhodná my&lienka. <alm 50,23: „Ten, kto obetuje chválu, ma oslavuje...“ Nikdy 
nezabudnite pou(i' svoj v#kladov# k!ú$, ktor# sme si uviedli na za$iatku tohto seminára. Kedy-
ko!vek narazíte na slovo „sláva“ v ktorejko!vek podobe, $o pod t#m vidíte? „Charakter.“ *o nám tu 
teda hovorí Boh prostredníctvom Dávida? „Ten, kto obetuje chválu, ma oslavuje...“ (< 50,23) 

Ako to, (e obetovanie chvály oslavuje Boha? ...charakterizuje Boha? Nu(, dvojako: Ke) chvá-
lime Boha, povä$&ine hovoríme o dobr#ch vlastnostiach, ktoré tvoria Jeho charakter. V&ak? 
Vychva!ujeme Jeho dobré vlastnosti. No po druhé, ka(d#, kto obetuje chválu, tie Bo(ie dobré 
vlastnosti dokladá príkladom. Nielen(e ich vychva!uje, ale ich aj ilustruje. Ako? Dvoma zákon-
mi, dvoma k!ú$ov#mi princípmi budovania kres'anského charakteru, na ktoré sme sa zameria-
vali pri posledn#ch &túdiách. 

Ktor# je prv#? Pozeraním sa meníme. (2 Kor 3,18) Ak chválite Bo(ie dobré vlastnosti, pozeráte 
sa na ne. A pozeraním sa meníte. 

Po druhé, pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania. (MH 251.4) Ak vyjadríte svoj obdiv a tie 
dobré vlastnosti oceníte, pod!a tohto zákona ich v sebe posilníte, upevníte a rozviniete. Tak(e, 
ke) chválime Boha na&imi ústami, pod!a t#chto dvoch zákonov, presne tie isté dobré vlastnosti, 
ktoré vychva!ujeme, rozvíjame v sebe a stávame sa ich príkladom. Chápete, ako to funguje? 
Pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania sa v chválení Boha skr#va obrovské po(ehnanie. Práve 
preto nás Písmo tak $asto vyz#va, aby sme chválili Boha.

Raz som mal priate!a, ktor# s t#m mal naozaj problém. Povedal: „Ak je Boh tak# pokorn#, 
pre$o nás potom stále vyz#va, aby sme Ho chválili?“ Mo(no vám tá otázka nikdy nezi&la 
na um, ale je zaujímavá. Je Boh pokorn#? Áno je. Ve) Je(i& bol nekone$ne pokorn#. Zvrcho-
van# Stvorite! um#vajúci nohy mu(a, ktor# ho zradí bozkom. (DA 645.2) To je skuto$ná 
pokora! Hovorí: „Kto m*a videl, videl Otca.“ (Ján 14,9) Tak(e Boh je pokorn#. Ak je teda Boh 
pokorn#, pre$o nás stále povzbudzuje, vyz#va ba prikazuje, aby sme Ho chválili? Je to kvôli 
Nemu? Potrebuje si pozdvihnú' ego? Nie. Tak potom kvôli komu je to? Kvôli nám. To preto 
sme neustále vyz#vaní, aby sme chválili Boha, a síce kvôli tomu ohromnému po(ehnaniu, 
ktoré pritom dostávame, nehovoriac o po(ehnaní, ktoré prená&ame na druh#ch, ke) ich po-
zornos' upriamujeme na Bo(iu krásu a Jeho milos'. Kto dostáva najvä$&ie po(ehnanie, ke) 
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chválime Boha? My sami. Blahoslavenej&ie je dáva' ako bra'. (Sk 20,35) Preto nás Písmo ne-
ustále vyz#va, aby sme chválili Boha.

My sa v&ak o to po(ehnanie oberáme! Bo(e, pomô( nám, aby sme prestali klama' sami seba. 
Nech nám ná& jazyk viac nebráni, ale nech nám pomáha. Stra&ne ve!a $asu trávime (ialením, 
hundraním, s'a(ovaním sa, lamentovaním, a hovorením o v&etk#ch na&ich skú&kach, sú(eniach, 
pochybnostiach a o na&ich obavách, a pusto&íme tak svoj charakter. No(e za$nime pou(íva' 
jazyk na chválenie Boha po cel# de". Aby sme mohli následne, po cel# de" dostáva' ohromné 
po(ehnania. Spo$iatku to mô(e by' 'a(ké, najmä ak na to nie ste zvyknutí. 

No chcem sa s vami podeli' o povzbudzujúci v#rok. Bible Commentary, zv. 3, str. 1143: „Ke' 
pred mu%mi a %enami vyznáte svoju dôveru v Pána, bude vám udelená 'al$ia sila. Rozhodnite 
sa Ho chváli". S pevn#m odhodlaním prichádza vä!$ia sila vôle a !oskoro zistíte, %e sa nemô%ete 
ubráni" tomu, aby ste Ho chválili.“ Len odvahu! Musíte sa v&ak rozhodnú'. Pozrite, vô!a je vedúca 
sila v povahe $loveka. (MH 176.1) Práve to má na mysli, ke) vraví: „Rozhodnite sa Ho chváli". 
S pevn#m odhodlaním prichádza vä!$ia sila vôle.“ Ke) sa do toho pustíte a chválite Ho, hoci je 
to spo$iatku 'a(ké, $o $oskoro zistíte? „...%e sa nemô%ete ubráni" tomu, aby ste Ho chválili.“ Lebo 
ke) Ho chválite, stáva sa vám drah&ím, a $ím je vám drah&í, t#m viac Ho chválite. A $ím viac 
Ho chválite, t#m je vám drah&í, pod!a zákona vzájomného ovplyv"ovania, a( k#m sa nestane 
va&ou utkvelou my&lienkou. A $ím je preplnené srdce, to hovoria ústa. (Luk 6,45) Chápete, ako 
to funguje? Prosím, pou(ívajte to, milí priatelia. 

Teraz, $o sa t#ka tohto zákona vzájomného ovplyv"ovania, chcem aby ste so mnou uva(ovali 
o tom, ako mô(e jeho pou(ívanie, alebo zneu(ívanie priamo rozhodnú', $i poku&enia nepriate!a 
prekonáme, alebo ich neprekonáme a poddáme sa im. 

Správne pou(ívanie tohto zákona vzájomného ovplyv"ovania je – a trvám na tom – naj-
lep&ou obranou pred poku&ením, rovnako ako aj najlep&ou ofenzívou v poku&ení. Popracujme 
na tom. Je dôle(ité, aby ste to pochopili. 

Aká je najlep&ia obrana? Najskôr si prosím uvedomme, (e satan nám nevie $íta' my&lienky. 
(TMK 279.4) Nemá to dovolené. Nevie, na $o myslíme. Potom sa tu ale vynára otázka, ako sa 
mu mô(e dari' vyrukova' s poku&eniami u&it#mi na mieru, ktoré 'a(ia z chvíle na&ej najvä$&ej 
slabosti? Ako to, (e sa mu to darí, ke) nevie, $o sa odohráva v mysli? Moji milí priatelia, hoci 
nevie $íta' v mysli, istotne vie po$úva' ústa a vie skuto$ne dobre $íta' „re$ tela.“ Pozorne nás sle-
duje, a to mu prezradí, $o máme v hlavách a r#chlo to vyu(ije. U( chápete, ako mô(e by' tento 
zákon pri rozvá(nom pou(ívaní tou najlep&ou obranou proti poku&eniu? 

Review and Herald, 8. apríl 1884: „Mnohí sú skuto!ne znepokojení, lebo nízke, zne!istené my$lien-
ky im schádzajú na myse& a nedajú sa &ahko vypudi". Satan má svojich zl#ch anjelov okolo nás, a hoci 
nemô%u !íta" my$lienky &udí, pozorne sledujú ich slová a !iny. Satan tak vyu%íva slabosti a charaktero-
vé chyby, ktoré sa odha&ujú a svojimi poku$eniami tla!í práve tam, kde je najmen$ia sila odporu. Dáva 
zlé návrhy a vzbudzuje svetské my$lienky vediac, %e tak mô%e du$u privies" do odsúdenia a otroctva.“ 
Sami sa pripravujeme na pád t#m, (e sa prezrádzame svojimi vlastn#mi ústami.

Tu je )al&í citát z Review and Herald, 22. marec 1887: „Nepriate& du$í nemá dovolené !íta" 
&u'om my$lienky, ale je bystr#m pozorovate&om a zna!í si slová, zva%uje !iny a $ikovne prispôso-
buje svoje poku$enia tak, aby vyhovovali prípadom t#ch, ktorí sa vydávajú do jeho moci. Keby,“ 
po$úvajte, tu je tá najlep&ia obrana: „Keby sme sa sna%ili potlá!a" hrie$ne my$lienky a pocity 
a nevyjadrovali ich slovami a !inmi, satan by bol porazen#, lebo by si nemohol pripravi" svoje 
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klamlivé poku$enia, aby vyhovovali danému prípadu. No ako !asto vyznáva!i kres"anstva kvôli 
nedostatku sebaovládania otvárajú dvere nepriate&ovi du$í!“ Bo(e, pomô( nám, aby sme prestali 
otvára' dvere nepriate!ovi du&í. Ako tie dvere zatvoríte? Tak, (e zatvoríte ústa. Nevyjadrujte 
slovne svoje problémy, zápasy, slabosti, svoje 'a(ké obdobia... Nielen(e je to najlep&ia obrana, je 
to tie( najlep&ia $o? ...ofenzíva. Pou(ite túto zbra" proti nepriate!ovi. 

Signs of the Times, 4. september 1893: „Cvi!te a vzdelávajte si myse&, aby myslela na Je%i$a a ho-
vorila o /om...“ V&imnite si, (e sa to od seba nemô(e oddeli'. O Je(i&ovi nebudete hovori', pokia! 
na"ho nemyslíte. „Cvi!te a vzdelávajte si myse&, aby myslela na Je%i$a a hovorila o /om a satan stratí 
svoju moc nad vami. Nevydr%í dlho v spolo!nosti t#ch, !o prem#$&ajú a hovoria o Bo%ej láske. Takto 
je myse& posilnená. Mravná sila rastie prem#$&aním o dobrote, kráse, milosrdenstve a láske Kristovej. 
Ke' si budete takto cvi!i" myse&, stane sa pre vás prirodzen#m p#ta" sa na ka%dom kroku: ,Je toto cesta 
Pánova? Pote$í Je%i$a, ke' toto urobím? Pote$í táto cesta moje ja, alebo môjho Pána?‘“ 

Ak niekto hovorí takto, satan dobre vie, (e márni svoj $as, ke) sa ho pokú&a prinúti', aby 
pod!ahol poku&eniu. Pôjde poh!ada' niekoho, kto narieka a stená a hovorí o v&etk#ch svojich 
slabostiach a zastra&ovaní, lebo vie, (e tam je to hotová vec. Prosím, bratia a sestry, pou(ívajte 
tento zákon. Je to silná úto$ná zbra". Hovorte o Je(i&ovi. (YI, 1. január 1856, ods. 4) Hovorte 
o @om, radujte sa, a satan neobstojí vo va&ej prítomnosti. 

Písmo hovorí: „Sprotivte sa diablovi a ute!ie od vás.“ (Jak 4,7) Najlep&ie ho za(eniete, ke) bude-
te chváli' Boha za Jeho moc a ví'azstvo, ktoré vám patrí v Je(i&ovi Kristovi. Neznesie, aby niekto 
takto hovoril a mimochodom, rád pou(ívam toto: pripomínam mu, (e je porazen# nepriate!. Rád 
hovorím: „Bo(e a Ot$e, som tak# v)a$n#, (e Je(i& Kristus rozdrvil hadovi hlavu a (e je smrte!ne 
ranen#m nepriate!om, a nemô(e mi ublí(i', lebo Je(i& nad ním zví'azil.“ Myslíte si, (e sa satan 
bude ob&mieta' okolo a po$úva' takéto re$i? „Sprotivte sa diablovi a ute!ie od vás,“ ke) budete tak 
hovori'. Mô(ete mu odola' a odohna' ho. Tie( je to ohromná úto$ná zbra", ke) ste pokú&aní. 

V Písme máme opísanú kres'anskú zbroj. Vä$&ina z nej je obranná, je tak? No je tam aj úto$-
ná zbra" – Me$. A $o je t#m me$om? Bo(ie Slovo. (<id 4,12) Ktorá je najlep&ia zbra", ke) pri-
chádza poku&enie? „Je napísané...“ (Mat 4,4) V&imnite si v&ak, (e ná& Vzor, Je(i& Kristus, necitoval 
Písmo len v mysli, On ho citoval nahlas. Pre$o? Lebo satan nám nemô(e $íta' my&lienky a pod!a 
zákona vzájomného ovplyv"ovania, $o vlastne Je(i& robí? Ohromne posil"uje a upev"uje svoju 
vieru v Otca. „Je napísané...“ (Mat 4,4) Citujte Písmo, ke) ste v poku&ení...

Ne$udo, (e Dávid hovorí v <alme 119,11: „Vo svojom srdci som ukryl tvoju re!, aby som ne-
zhre$il proti tebe!“ *o to znamená ukry' Bo(iu re$ vo svojom srdci? Znamená to nau$i' sa ju 
naspamä'. Milí kres'anskí spolubojovníci, (18MR 257.3) uskladnite si v zbrojnici Písmo, u$te 
sa Písmo naspamä'. (CT 137.2) A ke) budete v poku&ení, vytiahnite Me$ a pou(ite ho proti 
nepriate!ovi. Nahlas ho zacitujte: „Je napísané...“ V#hodou toho, (e to budete vedie' naspamä' 
je to, (e to máte v(dy hne) poruke. Potrebujete $astokrát okam(itú pomoc? Potom s t#m ur$ite 
za$nite. Na pú&ti by mal Je(i& problém, keby pri pokú&aní povedal: „Pozri, satan, vydr( chví!u, 
tu je nejak# text... Naozaj si na" neviem spomenú', ale vie&...“ Ukryte si to v srdci, aby ste to 
mohli okam(ite pou(i' proti nepriate!ovi, a mali to stále poruke. 

Review and Herald, 8. apríl 1884: „Na ka%d# druh poku$enia existuje liek.“ Mimochodom, sú 
len tri druhy poku&ení. <iados' tela, (iados' o$í a chlúbna p#cha (ivota – len tri. (1 Ján 2,16) 
Nezaoberáme sa tu ohromnou rozmanitos'ou poku&ení. „Na ka%d# druh poku$enia existuje liek. 
Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme viedli boj proti ná$mu ja a na$ej hrie$nej prirodzenosti 
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vo svojej obmedzenej sile. Je%i$ je mocn# pomocník, spo&ahlivá opora... Myse& musí by" zdr%anlivá 
a nesmie sa jej dovoli", aby blúdila. Mala by by" cvi!ená, aby prem#$&ala o Písme a o u$&achtil#ch, 
povzná$ajúcich témach. (asti Písma, ba aj celé kapitoly by sa mali u!i" naspamä" a opakova", ke' 
príde satan so svojimi poku$eniami...“ Tu to máte. „Keby satan chcel zavies" myse& k prem#$&aniu 
o pozemsk#ch a zmyseln#ch veciach, najú!innej$ie sa mu vzdoruje s: ,Je napísané.“‘ (Mat 4,4) Vy-
tiahnite tú mocnú zbra". Pou(ite ju proti nemu.

Tu je )al&ia zbra". Piese". Je piese" vôbec zbra"ou? Áno, verte (e je. <alm 105,2-3: „Spievajte 
mu, spievajte mu %almy! Rozm#$&ajte o v$etk#ch jeho divoch! Chvá&te sa menom jeho svätosti. 
Nech sa raduje srdce t#ch, ktorí h&adajú Hospodina!“ Jedn#m z najlep&ích spôsobov, ako odola' 
poku&eniu je pre(íva' ten fakt, (e „rados" Hospodinova je va$ou silou.“ (Neh 8,10) A ako najlep&ie 
zvä$&íte svoju rados' v Pánovi? Spievaním chvál. Spievajte mu chvály. Robte to nahlas, a bude 
to ú(asné po(ehnanie. 

Education, str. 166. V&imnite si príklad ná&ho Pána: „Je%i$ !elil poku$eniu pies*ou za svojho 
pozemského %ivota.“ Toto sa mi pá$i! Ktovie, mo(no tam na pú&ti dokonca ten ver&: „Je napísané: 
(lovek nebude %i" zo samého chleba,“ zaspieval. Mo(no mu Jeho matka pomáhala u$i' sa Písmo 
(DA 70.1) tak, (e mu ho spievala. V&etky (almy boli piesne a !udia sa ich mali nau$i' naspamä' 
spievaním. Ve!mi vám odporú$am biblické piesne. Ak ich nepoznáte, potom zoberte tie za-
s!úbenia a poproste Pána, aby vám ich pomohol zhudobni', a bude to len va&ou &peciálnou 
pies"ou, va&ou v#nimo$nou zbra"ou pri poku&ení. Je to mocná zbra". 

Ministry of Healing, str. 254: „Nech je v piesni vyjadrená chvála a v'aka. Ke' sme pokú$aní, 
namiesto rozprávania o na$ich pocitoch, rad$ej vierou pozdvihnime Bohu piese* v'aky... Piese* je 
zbra*...“ Pou(ívajte ju! Nepriate!ovi sa nepá$i, (e sa dozvedáte tieto veci. No priatelia, nielen (e 
sa ich nau$te, ale ich tie( pou(ite! Dobre? Inak sa nepriate! nemá $oho bá'. 

2. Paralipomenom 20,22. Ú(asná skúsenos' Izraela. Navzdory v&etkému neuverite!nému 
vypochodujú, a kto je na $ele armády? Spevácky zbor! Jeden z najv#nimo$nej&ích bojov#ch 
v#padov, akého bola kedy svedkom planéta Zem. Spevácky zbor vedie armádu: „A v tom !ase, ke' 
za!ali plesa" a chváli", dal Hospodin úkladníkov na synov Ammonov#ch a Moábov#ch a na obyva-
te&ov vrchu Seira, ktorí boli pri$li proti Júdovi, a boli porazení.“ Kedy boli nepriatelia porazení? 
Ke) za$ali spieva'! Vyskú&ajte to, funguje to!

Niektorí mo(no hovoríte: „No, tebe to mo(no funguje, ty vie& spieva'. Ja neviem.“ Av&ak celá 
zem mô(e radostne pokrikova' Hospodinovi, je tak? (< 100,1) A mimochodom, v porovnaní 
s anjelmi sú aj tí najlep&í speváci na zemi celkom zanedbate!ní. Zistíme to, ke) v nebi dostane-
me skuto$né hlasy. (EW 66.1) Ak neviete spieva', mô(ete hovori' inú vec... 

Je to v knihe That I May Know Him, str. 16. Chcem, aby ste sa to nau$ili naspamä', priatelia. 
Je to mocná zbra". „Máme právo poveda": ,V sile Je%i$a Krista budem ví"azom.‘“ Hovorte si to 
nahlas! *o máme právo poveda'? „V sile Je%i$a Krista budem ví"azom.“

Nechcem, aby ste to len recitovali. Chcem, aby ste to hovorili cel#m srdcom a mys!ou, lebo 
tomu naozaj veríte. Keby sme chodili a toto hovorili, ob'a(oval by sa vôbec satan, aby nás po-
kú&al? Nebude predsa plytva' $asom na !udí, ktorí hovoria: „V sile Je%i$a Krista budem ví"azom.“ 
Aká mocná zbra"! 

Manuscript Release, zv. 9, str. 17: „Hovorte s odvahou, hovorte s vierou a vytvoríte atmosféru 
nádeje a jasu.“ Pou(ite tieto zbrane a budete ví'azi'...
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36.KAPITOLA

LEBO ,ÍM JE PREPLNENÉ SRDCE
(Luk 6,45)

 V predo&lej kapitole sme videli, ak#m obrovsk#m po(ehnaním pre nás mô(e by', ak sa nau$í-
me ovláda' svoj jazyk. (2T 315.2) A ak si jazyk nekontrolujeme, mô(eme si spôsobi' obrovské 
&kody. 

Jakub má $o poveda' vzh!adom k tejto téme a pri prvom $ítaní to znie trochu odradzujúco. 
Jakub 3,8 a nasl.: „Ale jazyk nemô%e nikto z !udí skroti".“ Znamená to, (e mô(eme iba spôsobova' 
&kodu a zmätok vo svojej kres'anskej skúsenosti jazykom, ktor# sa vymkol kontrole? Znamená 
to, (e nebudeme nikdy schopní (a' po(ehnania vypl#vajúce z chválenia Boha na&imi jazykmi? 
Nie. Je tu Niekto, kto mô(e skroti' jazyk. Je tam napísané: „Jazyk nemô%e nikto z *udí skroti".“ 
Bezo Neho nemô(ete ni$ robi'. (Ján 15,5) No s Ním mô(eme urobi' v&etko. „V$etko vládzem 
v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi,“ (Filip 4,13) vrátane skrotenia jazyka...

V&imnime si zdroj problému neskroteného jazyka. *o je zdrojom tohto problému? *ítajme 
)alej: „Jazyk nemô%e nikto z &udí skroti", nepokojné zlo, pln# smrtonosného jedu. Ním dobrore!íme 
Pánovi, Bohu a Otcovi, a ním zlore!íme &u'om, stvoren#m na podobu Bo%iu; z t#ch ist#ch úst 
vychádza dobrore!enie i zlore!enie. Nemá to tak by", moji bratia! (i azda prame* z toho istého 
%riedla pr#ska sladkú a horkú vodu?“ Odpove) je u( zahrnutá v otázke, teda „NIE.“ 

Jakub nám tu ale identifikoval zdroj problému. Je to prame". Ústa sú otvorom toho prame-
"a, a to $o vyviera sú na&e slová. No $o priamo ur$uje druh vychádzajúcich slov je to, $o prechá-
dza mys!ou. Preto, ak ideme kroti' jazyk, ak sa ideme u$i' priná&a' ka(dé slovo do poslu&nosti 
Krista, musíme sa nau$i' priná&a' ka(dú my&lienku do poslu&nosti Krista. (2 Kor 10,5) 

Doká(eme to urobi' sami? Nie, ani len jednu my&lienku nemô(ete privies' k poslu&nosti 
sami. Ale s nov#m srdcom, motivovan#m láskou a posil"ovan#m Duchom Svät#m, mô(ete 
privies' v plen ka(dú myse! do poslu&nosti Krista. Mô(ete! Ka(d# Jeho príkaz dáva $loveku aj 
silu splni' ho. (COL 333.1) Skuto$nos', (e nás k tomu vyzval, je samo osebe zas!úbením, (e nás 
k tomu aj uschopní. A priatelia, ke) privedieme ka(dú my&lienku do poslu&nosti, potom prive-
dieme aj ka(dé slovo. Pre$o? „Lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Mat 12,34) 

Testimonies, zv. 5, str. 176: „Hriech zlého hovorenia za!ína pestovaním zl#ch my$lienok.“ Tu to 
máte. Musíme vystopova' zdroj tohto problému, a z Bo(ej milosti sa nau$i' prinies' svoje my&-
lienky do poslu&nosti. Potom, z tej istej milosti, prinesieme aj jazyk do poslu&nosti. Skrotíme 
ho. Príslovia 4,23: „Nado v$etko, !o treba strá%i", stre% svoje srdce, lebo z neho pochádza %ivot.“ Ak sa 
máte nau$i' ovláda' jazyk, musíte sa nau$i' ovláda' srdce. 
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Review and Herald, 12. jún 1888. Mimochodom, v tomto citáte Ellen Whiteová komentuje 
Dávidov ver& v <alme 19,15: „Nech sú príjemné slová mojich úst a to, !o myslí moje srdce, pred 
tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupite&u!“ Pozrite, len v sile Krista, mô(u by' my&lienky 
ná&ho srdca, alebo slová na&ich úst prijate!né. No v Jeho sile mô(eme ma' prijate!né oboje. A ak 
je jedno prijate!né, musí by' prijate!né aj to druhé, z akého dôvodu? Z dôvodu zákona vzájom-
ného ovplyv"ovania. 

Vypo$ujte si my&lienku, ktorú duch prorock# vyslovil k tomuto ver&u. Review and Herald, 
12. jún 1888. „Mali by sme cvi!i" myse&, aby myslela zdravo, a nedovoli" jej, aby sa zaoberala veca-
mi, ktoré sú zlé. ,almista volá: ‚Nech sú príjemné slová mojich úst a to, !o myslí moje srdce, pred 
tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupite&u!‘ Ke' Boh pracuje na srdci svojím Svät#m Duchom, 
!lovek s Ním musí spolupracova".“ Tu sa vraciame ku k!ú$ovému konceptu. „My$lienky musia by" 
opásané...“ Ako vám to znie? Peter hovorí: „Opá$te si bedrá svojej mysle.“ (1 Pet 1,13) „My$lienky 
musia by" opásané, obmedzované, stiahnuté od vybo!ovania a uva%ovania o veciach, ktoré len 
oslabia a po$kvrnia du$u. My$lienky musia by" !isté, uva%ovanie srdca musí by" !isté, ak slová úst 
majú by" slovami, ktoré budú prijate&né nebesiam, a nápomocné va$im blízkym.“ 

Vidíte ako zví'azíme nad vo!n#m jazykom? U$me sa strá(i' srdce nadov&etko. (Prísl 4,23) 
U$me sa zajíma' v plen ka(dú myse! do poslu&nosti Je(i&a Krista. Tak si opá&eme bedrá svojej 
mysle. To je to tajomstvo, milí priatelia.

Tie( sa musíme modli', aby nám Boh pomohol strá(i' otvor toho prame"a, a On to urobí. 
V&ak? <alm 141,3: „Postav, Hospodine, mojim ústam strá%! Stre% dvere mojich rtov!“ Chcem vás 
povzbudi', aby ste sa modlili túto modlitbu, ke) sa u$íte kroti' svoj jazyk pomocou Bo(ej mi-
losti kombinovanej s vytrval#m !udsk#m úsilím. (RH, 6. máj 1890, odst. 10) Oboje je potrebné. 
Vedzte, (e dobré ovládanie jazyka je jasnou, pravdivou a platnou indikáciou na&ej duchovnej 
zrelosti. Jakub to hovorí ve!mi jasne. Práve preto, ak po$úvame $o hovoríme a analyzujeme $o 
vychádza z na&ich úst, je to ve!mi nápomocné v tomto (ivotne dôle(itom procese samovy&et-
rovania, (ST, 10. február 1890, odst.7) ktor#m by sme mali v&etci prejs' – v tom skuto$nom Dni 
zmierenia. (GC 428.1)

Dovo!te, aby som sa vrátil k my&lienke, ktorej sme sa u( predt#m venovali v tomto seminári. 
Sme !udia, ktorí majú priná&a' posolstvo. *o je t#m posolstvom? „Bojte sa Boha, a dajte mu 
slávu, lebo pri$la hodina jeho súdu.“ (Zj 14,7) Verím, (e v&etci viete, (e (ijeme v dobe skuto$né-
ho D"a zmierenia, (PH002 25.2) teda v Dni súdu. *o robili deti Izraela po$as predobrazného 
D"a zmierenia? Postili sa a modlili. Skúmali svoje srdcia, aby videli, $i sú ich du&e v poriadku. 
(3 Moj 16,29-31) Milí priatelia, ak bolo príslu&né a dôle(ité robi' to v predobraznom Dni zmie-
renia, nemyslíte, (e by to bolo príslu&né a e&te dôle(itej&ie robi' v skuto$nom Dni zmierenia? 
No my tak málo úprimne skúmame svoje du&e. (DA 650.5) A pritom práve v tomto procese skú-
mania du&e, z toho dôvodu, (e sú slová v hmatate!nej oblasti správania, nám to ve!mi pomáha 
dosta' vnútorn# preh!ad o tom, $o je v nehmatate!nej oblasti na&ich myslí.

Základná pravda je uvedená u Luká&a 6,45: „Dobr# !lovek z dobrého pokladu svojho srdca 
vyná$a dobré, a zl# !lovek zo zlého pokladu svojho srdca vyná$a zlé; lebo !ím je preplnené srdce, to 
hovoria jeho ústa.“ Máme tu cel# základn# problém s pádom $loveka a s dôsledkom pádu $lo-
veka. Na&i prví rodi$ia jedli zo stromu poznania dobrého a zlého. (1 Moj 3,6) Poznanie dobrého 
bol charakter Boha, a to je v&etko $o Boh chcel, aby !udia poznali. No ke) zjedli zakázané ovocie, 
získali poznanie zla, $o je charakter satana.

Oliver
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Nu(, ako ale vieme, ak# charakter máme? Je dôle(ité vedie', ak# máme charakter? Áno, je. 
Mô(eme stopercentne vyhodnoti' ná& charakter a jeho stav na základe na&ich $inov a správa-
nia? Nie, preto(e mô(ete robi' v&etky správne veci, zo v&etk#ch nesprávnych dôvodov. Pamä-
tajte, presne to znamená by' „vla(n#.“ „Studen#“ znamená robi' v&etky zlé veci zo v&etk#ch ne-
správnych dôvodov – navonok bezbo(né, lebo ste vnútorne bezbo(ní. „Horúci“ znamená robi' 
v&etky správne veci zo v&etk#ch správnych dôvodov – navonok zbo(né, lebo ste vnútorne zbo(-
ní. „Vla(n#“ znamená robi' v&etky správne veci z nesprávnych dôvodov. „Ktorí majú tvárnos" 
pobo%nosti, ktorí v$ak, jej moc zapreli.“ (2 Tim 3,5) 

Tak(e ke) príde na skú&ku ná&ho charakteru, $i máme poznanie dobra, alebo zla, $i máme 
myse! Kristovu, alebo satanovu, nie je to spo!ahlivé robi' na základe na&ich vonkaj&ích $inov. 
Musíme sa pozrie' hlb&ie. No vedzte, (e jedna vec, ktorá nám iste povie pravdivé a skuto$né veci 
o na&om charaktere, je to, $o vychádza z na&ich úst be(ne, na ka(dodennom poriadku. 

Chcel by som to zv#razni'. Je mo(né hovori' ako kres'an, ke) sa to od vás o$akáva. Ke) vás 
!udia po$úvajú, mô(ete rozpráva' pekne, ak ich chcete presved$i', (e ste kres'an. No pochopte 
prosím, (e $o vychádza z na&ich úst be(ne, na ka(dodennom poriadku, to naozaj ukazuje, $ím 
je preplnené srdce. Toto je dôle(it# kvalifikátor, na ktor# treba pamäta', ke) príde na sebaskú-
manie pomocou anal#zy toho, $o vychádza z va&ich úst. 

Neanalyzujte len to, $o vychádza z va&ich úst, ke) ste v sobotné ráno na sobotnej &kole. 
Preskúmajte sa na základe toho, $o vychádza z va&ich úst ke) ste doma len so svojou rodinou, 
alebo ke) ste s neobráten#mi spolo$níkmi v ka(dodennom (ivote. To je t#m správnym vodcom 
a skuto$n#m indikátorom stavu vá&ho srdca. 

Cesta ku Kristovi, str. 58: „Je pravdou, %e správanie mô%e by" navonok správne aj bez Kristovej ob-
novujúcej moci.“ Mô(ete ma' tvárnos' pobo(nosti, ale nebudete ma' moc (2 Tim 3,5) zmeni' srdce. 
Pravá moc evanjelia nás mení tam, kde je skuto$ne na&a podstata. A to je kde? „Lebo ako (!lovek) 
zm#$&a vo svojej du$i, tak# je.“ (Prísl 23,7) Pravé evanjelium nás mení zvnútra. Predstierané nás mení 
zvonku, ale nikdy nie zvnútra. Je to len zmena správania pomocou sebeckej motivácie.

„Je pravdou, %e správanie mô%e by" navonok správne aj bez Kristovej obnovujúcej moci. Láska 
k vpl#vaniu a tú%ba po úcte in#ch mô%u vies" k vzornému %ivotu. Úcta k sebe nás mô%e vies" 
k tomu, %e sa vyhneme zlému vzh&adu. Sebecké srdce mô%e vykona" u$&achtilé !iny. Pod&a !oho teda 
poznáme, na koho strane sme?“ Pozoruhodné. Samé správne veci, no zo sam#ch nesprávnych 
dôvodov. Sebecké srdce – sebectvo je motivácia. 

Ako teda mô(eme pozna' stav ná&ho srdca? Musíme si polo(i' nasledovné otázky: „Kto 
ovláda na,e srdce?“ Druhá otázka nám ju pomô(e zodpoveda'. „Komu patria na,e my,-
lienky?“ To $o najviac milujeme, je to, na $o najviac myslíme. Je tak? Ale ako vieme poveda' 
na $o najviac myslíme? >al&ia otázka. Teraz naraz prechádzame z nehmatate!nej rí&e mysle 
do hmatate!nej rí&e spávania. „O kom radi hovoríme?“ Pozrite, to $o vyviera z prame"a vy-
chádza, kadia!? ...ústami. 

Teraz, ke) lep&ie vidíme, $o vychádza von, vrá'me sa spä' do rí&e mysle. Opä' musíme zana-
lyzova', $o vychádza von be(ne, na ka(dodennom poriadku. „O kom radi hovoríme?“ Ak chcete 
skuto$ne vedie', koho uctievate, po$úvajte sa $o hovoríte.

Slovo „worship“ (uctievanie) je v angli$tine skrátene povedané „worth ship“ (úcty vzdanie). Uc-
tievame to, $omu dávame najvy&&iu hodnotu. To $o sa nám zdá by' cennej&ie nad v&etko ostatné, 
nad ná& $as, na&u energiu, na&e prostriedky, na&e v&etko. To je to, $omu „vzdávame úctu.“
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 *o uctievate vy? Po$úvajte sa, $o hovoríte. „Lebo !ím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa.“ 
(Luk 6,45) *o máte najrad&ej, $o pova(ujete za najdôle(itej&ie, najhodnotnej&ie vo svojom (i-
vote, o tom budete isto hovori' najviac. Ke) si sadneme a budeme analyzova' ob!úbenú tému 
na&ej konverzácie, mô(e nám to ve!mi pomôc' pri objavovaní mo(no skrytého modlárstva 
v na&ich (ivotoch.

Ak naozaj milujeme najviac Je(i&a, o $om budeme najrad&ej hovori'? O Je(i&ovi. No polo(te 
si otázku: „O !om naozaj rád hovorím viac, ako o hoci!om inom?“ O Je(i&ovi? Viete, pre vä$&inu 
z nás je naozaj 'a(ké o @om hovori'. Tak trochu sa hanbíme... Bo(e, odpus' nám to. Bo(e pomô( 
nám, aby sme ?a milovali tak, (e aj keby sme mali by' odmietnutí za to, (e o Tebe hovoríme, 
nebudeme si môc' pomôc', preto(e ?a tak ve!mi milujeme. Po$úvajte sa o $om hovoríte. Ako 
je to s va&ou du&ou? (RH, 9. apríl 1889, odst.11) Polo(te si ucho na ten otvor, ktor# je priamym 
kanálom, cez ktor# ten prame" vyviera, a po$úvajte. Po$úvajte objektívne, po$úvajte analyticky. 
Po$úvajte $estne: $o vychádza von? 

Southern Watchman, 5. december 1899: „Preb#vajúci Spasite& je V,DY odhalen# slovami.“ Ak 
Kristus preb#va v nás, bude to odhalené kde? V na&ich slovách. Je Kristus vo vás nádej slávy? 
(Kol 1,27) *o vychádza z va&ich úst? Toto je testovacia otázka, a musím vás vyzva', aby ste si 
ju polo(ili. 

Nájdete ju v Southern Watchman, 21. november 1905: „Moji bratia a sestry, ako vyu%ívate dar 
re!i? Nau!ili ste sa kontrolova" jazyk tak, aby v%dy poslúchal diktát osvieteného vedomia a svät#ch 
záujmov? Je va$a konverzácia zbavená neviazanosti, p#chy, zlomyse&nosti, klamu a ne!istoty? Ste 
pred Bohom bez &sti? Slová majú ve&k# vplyv. Ak to bude mo%né, satan bude udr%iava" jazyk v aktivite 
pre svoju slu%bu. Sami nedoká%eme kontrolova" neposlu$ného !lena. Bo%ia milos" je na$ou jedinou 
nádejou. Kde je !istota srdca a u$&achtilos" charakteru, prejaví sa to v !istote a u$&achtilosti skutkov 
a re!i.“ Odha!uje to, $o vychádza z va&ich úst, $istotu srdca a u&!achtilos' charakteru? 

Jakub to podáva naozaj priamo v 1. kapitole, 26. ver&i: „Ak sa niekomu medzi vami zdá, %e je 
nábo%n#, a nedr%í svojho jazyka na uzde, ale zvodí svoje srdce, toho nábo%enstvo je márne.“ Fíha! 
Písmo niekedy zare(e do jadra, a povie, ako to naozaj je, v&ak? Je to márne!

Ak ná& vz'ah s Je(i&om Kristom nie je dostato$n# na to, aby nám umo(nil ovláda' jazyk, 
potom nemáme s Je(i&om Kristom naozajstn# vz'ah. Pavol nepovedal: „V&etko vládzem, okrem 
skrotenia jazyka, v tom, ktor# ma posil"uje, v Kristovi.“ On povedal $o? „V$etko vládzem v tom, 
ktor# ma posil*uje, v Kristovi.“ (Filip 4,13) Tak(e ak máme naozaj spásonosn# vz'ah s Je(i&om 
Kristom, budeme ma' dostatok síl a dostatok milosti, aby sme zvládli na&e jazyky. Nemô(ete 
to poprie', lebo poprie' to by mohlo znamena', (e Kristus nemá dostato$nú moc, aby vám 
umo(nil ovládnu' vá& jazyk. 

Dovo!ujete si to poprie'? Ja nie. Problém nie je v nedostatku Jeho moci. Problém je v nedo-
statku na&ej závislosti na nej. Musíme sa dosta' na miesto, kde budeme neustále, naplno závislí 
na Kristovi. V Jeho moci mô(eme ovládnu' nielen ka(dú my&lienku, ale aj ka(dé slovo. Musíte 
tomu veri', ak to vôbec niekedy máte pre(i'. Jeho milos' je dostato$ná. (2 Kor 12,9) Na&a kres-
'anská zrelos', ná& rast v Kristovi, sa bude v(dy prejavova' v na&om neustálom získavaní dô-
slednej&ej a stálej&ej kontroly nad na&imi jazykmi, a( k#m nakoniec získame úplnú a dôslednú 
kontrolu nad t#m, $o vychádza z na&ich úst. 

Opä' to vysvet!uje Jakub v 3. kapitole v 2. ver&i: „Lebo mnoho klesáme v$etci. Ak niekto neklesá 
v slove, to je dokonal# mu%, ktor# má moc poja" na uzdu i celé telo.“ Mô(eme by' dokonalí, mô-
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(eme by' zrelí v Kristovi. A ak dospejeme do plnosti Kristovej, (Ef 4,13) do plnosti mu(ov a (ien 
v Je(i&ovi Kristovi, prejaví sa to v dôslednom ovládaní jazyka. Nau$íme sa dr(a' jazyk na uzde, 
kroti' jazyk.

Mimochodom, dôvodom pre$o Jakub pou(íva práve jazyk ako $as' tela, je ten, (e jazyk nám 
ur$uje $i máme, alebo nemáme kontrolu nad cel#m telom. Je to preto, lebo nad jazykom sa 
naj'a(&ie získava kontrola. Naj!ah&ie uk;zne, a má najbli(&ie a najpriamej&ie spojenie z mozgom. 
Je !ahké nad ním hne) strati' kontrolu. Ke) sa nau$íme ako, z milosti Kristovej a pre lásku 
Kristovu, ovláda' jazyk, potom mô(eme ovláda' celé telo. To hovorí Jakub. „Zajíma" v plen ka%dú 
myse& do poslu$nosti Krista.“ (2 Kor 10,5) Zajíma' v plen ka(dé slovo do poslu&nosti, to je pravá 
kres'anská zrelos'. 

Pozrite sa, ako to Duch Prorock# spája. In Heavenly Places, str. 270: „Ke' sa dostaneme do ne-
priazniv#ch situácií, ke' sú na$e prirodzené pocity pobúrené, a my im chceme da" vo&n# priechod, 
vtedy je na$a viera skú$aná; vtedy musíme prejavi" Kristovu pokoru a miernos". Ani jedin#m 
slovom nemáme vyjadri" pocity prirodzeného srdca.“ To je vysoká méta, v&ak? No neuspokojujte 
sa s ni(&ou. 

Potom tu cituje ná& text: „‚Ak niekto neklesá v slove, to je dokonal# mu%, ktor# má moc poja" 
na uzdu i celé telo.‘ (Jak 3,2) – celého !loveka. To !o chceme, je by" pod kontrolou Je%i$a.“ Chceme 
spo$inú' na ramene Nekone$nej Sily, a poveda': „Chcem prís' k Bohu tak#, ak# som, a (iada' 
od Krista, aby mi dal ví'azstvo. Budem viac ne( len ví'azom skrze Toho, ktor# ma miloval.“ Jeho 
sila je dostato$ná. Mô(ete zví'azi' nad va&imi my&lienkami a slovami v sile Je(i&a Krista. Bez 
Neho nemô(ete ni$ robi', (Ján 15,5) av&ak „v$etko vládzem v tom, ktor# ma posil*uje, v Kristovi.“ 
(Filip 4,13) Mô(em ovláda' ka(dú svoju my&lienku, mô(em ovláda' ka(dé svoje slovo. 

Pamätajte ale, (e viera bez skutkov je m=tva. (Jak 2,20) Nech nám Boh pomáha dokazova' 
na&u vieru krotením jazyka. Niekoho by mo(no skôr chytala hrôza pri vyhliadke, (e musí neustále 
dr(a' na uzde svoj jazyk a( do tej miery, aby ani len jedin#m slovom nedal vo!n# priechod svojim 
prirodzen#m pocitom. Niekto by mohol by' naozaj trochu zdesen# takou vyhliadkou. 

Testimonies, zv.1, str. 307: „Niekto si kladie otázku: ‚Musím by" neustále na strá%i a pod seba-
kontrolou?‘ Bolo mi ukázané,“ hovorí Whiteová v odpovedi, „...%e máme pred sebou ve&kú prácu 
– skúma" na$e vlastné srdcia, a strá%i" sa so %iarlivou starostlivos"ou. Mali by sme pozorova", v !om 
padáme, a potom sa v tom bode strá%i". Musíme ma" dokonalú kontrolu nad na$ím vlastn#m du-
chom. ‚Ak niekto neklesá v slove, to je dokonal# mu%, ktor# má moc poja" na uzdu i celé telo.‘“ 

<e"te sa za t#m cie!om. (Filip 3,14) Je to vysoká méta. No pre lásku Kristovu a z moci Ducha 
Svätého, musíme dosiahnu' tú métu, ak chceme by' medzi 144 000. (Mar 241.8) *o je jednou 
z k!ú$ov#ch charakteristík t#ch 144 000? Zjavenie 14,5: „A v ich ústach nebola nájdená les".“ 
<iadna les'. „...lebo sú bezvadní pred trónom Bo%ím.“ Bo(e, pomô( nám. 

Sám som to e&te nedosiahol, ani nie som dokonal#. (Filip 3,12-14) No pre lásku Kristovu sa 
mô(eme dosta' do toho bodu, (e by sme Ho u( nikdy nereprezentovali zle, ani len jedin#m 
slovom. Bo(e, pomô( nám. 

Pozrite, ak sme skuto$ne Kristovi, potom On je: „Hospodin na,a spravodlivos-.“ (Jer 
23,6) A Jeho vláda sa iste prejaví v ovládaní na&ich jazykov. Ak tvrdíte, (e ste pod vládou Krista, 
a vá& jazyk sa úplne vymyká kontrole, potom vám to tvrdenie vá& vlastn# jazyk popiera.

 Mind, Character and Personality, str. 579: „Nemô%ete by" príli$ opatrní v tom, !o hovoríte, 
lebo va$e slová prezrádzajú aká sila ovláda va$u myse& a srdce. Ak Kristus vládne vo va$om srdci, 
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va$e slová budú zjavova" !istotu, krásu, a vô*u charakteru tvarovaného a formovaného pod&a Jeho 
vôle. No od svojho pádu bol satan %alobníkom bratov, a musíte by" na strá%i, aby ste nezjavovali 
rovnakého ducha.“ 

Preto som tak# zúfal#, ke) vidím ko!ko kritizovania a vyh!adávania ch#b je medzi nami, 
Bo(ím !udom. Absolútne popierame akéko!vek tvrdenie, (e by sme mohli by' pod vládou Kris-
ta. Ak kritizujeme a vyh!adáme chyby, dokazujeme t#m, (e sme pod tyraniou hriechu, ná&ho 
ja a satana, preto(e prejavujeme jeho ducha. On je (alobník na&ich bratov. (Zj 12,10) Správne? 

Opä' tu mám 'a(ké bremeno, preto(e ako sme u( skorej uviedli, kritizovanie a vyh!adávanie 
ch#b, je ozna$enie samospravodlivej skúsenosti. Musíte sa zaka(d#m sna(i' prís' k uisteniu, 
(e ste spravodliví, a robíte to poukazovaním na to, (e ste ove!a lep&í, ne( hocikto in#, a preto 
poukazujete na v&etky ich chyby. Je to práve preto, lebo ako !ud máme tú hroznú samospravod-
livos', sebaklam, ten mor kritizovania a h!adania ch#b. 

Priatelia, vyz#vam vás v mene Krista slovami, ktoré sme poverení hlása' svetu: „Bojte sa Boha, 
a dajte mu slávu,“ obzvlá&' va&ím jazykom, „lebo pri$la hodina jeho súdu.“ (Zj 14,7) Prosím, po-
chopte, akú rolu hrajú na&e slová v tom súde. 

Sám Je(i& hovorí u Matú&a 12,36-37: „Ale hovorím vám, %e z ka%dého prázdneho slova, ktoré 
povedia &udia, vydajú po!et v de* súdu; lebo zo svojich slov bude$ ospravedlnen# a zo svojich slov 
bude$ odsúden#.“ To je vá(ny v#rok, a pochádza priamo od Je(i&a. 

Niekto z vás by mohol teraz poveda': „Fíha, to znie ako by sme boli ospravedlnení slovami... 
Spravodlivos' z práce môjho jazyka, $o sú vlastne slová.“ Naozaj nám Je(i& hovorí, (e ke) u( 
v&etko bude povedané a dokonané, budeme nakoniec ospravedlnení na základe na&ich slov? 
Toto nám hovorí? Bu)te opatrní. Ospravedlnení sme, priatelia, jedine vierou v Slovo a v to, $o 
On pre nás urobil, av&ak viera v Slovo sa bude v(dy prejavova' v na&ich slovách. Viera bez slov je 
m=tva, a nejde tu o chybnú citáciu Písma, hovorím o skutkoch jazyka. „Viera bez skutkov je m+t-
va,“ (Jak 2,20) av&ak skutky jazyka sú na&e slová... Tak(e ak máme skuto$nú spásonosnú vieru 
v Slovo, na&e slová to doká(u. Ak o tom na&e slová neposkytujú dôkaz, potom nemáme vieru 
v Je(i&a, a ak nemáme vieru v Je(i&a, nemô(eme by' ospravedlnení z viery. 

Práve preto, Boh nám (ehnaj, sa budeme pri súde zodpoveda' za na&e skutky: nie preto, (e by 
sme nimi boli ospravedlnení, ale preto, (e na&e skutky potvrdzujú pravos' na&ej viery v Kristove 
skutky. Nestratili ste sa v tom? Toto je ve!mi dôle(it# bod, ktor# musíme pochopi'. 

Sú mnohí, ktorí nás, ako !ud, obvi"ujú zo zlého chápania vy&etrovacieho súdu, lebo sme vraj 
legalisti, ktorí u$ia, (e sme ospravedlnení zo skutkov. Nie. Nie z na&ich... ale z Jeho. Jeho skutky 
nás spasia, a jedine na&a viera v Jeho skutky nás spasí. No zachra"ujúca viera nie je nikdy sa-
motná. V(dy sa prejavuje, a bude sa v(dy prejavova' obzvlá&' v skutkoch ná&ho jazyka, v na&ich 
slovách. Na&e slová budú obzvlá&' skúmané na súde práve preto, lebo to, $o vychádza z na&ich 
úst, bu) potvrdzuje, alebo popiera, $i máte spásnu vieru v Je(i&a.

*o si myslíte, má Je(i& dostato$n# dôkaz, v tom skuto$ne bezchybnom zázname v&etkého $o 
kedy vy&lo z va&ich úst? Má adekvátny dôkaz, aby potvrdil va&e tvrdenie, (e v Neho veríte? Zod-
povedzte si to prosím súkromne. Naberte odvahu z toho vzácneho uistenia, (e „ke' vyznávame 
svoje hriechy, vern# je a spravodliv#, aby nám odpustil.“ (1 Ján 1,9) Jeho krv zakryje záznam zl#ch 
slov, ktoré vy&li z na&ich úst, ale prosím pochopte, (e iba pravé pokánie neodvratne povedie 
k premene. Nemô(ete iba !utova' a !utova' bez toho, (e by ste rovnakou milos'ou, ktorá vám 
odpú&'a, neprekonali aj neposlu&n# jazyk. 
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Pozrite, ak naozaj veríte, (e Jeho milos' je dostato$ná, aby vás oslobodila od trestu za hriech, 
budete tie( veri', (e Jeho milos' je dostato$ná, aby vás oslobodila z moci hriechu. (2 Kor 12,9) Je 
to tá istá milos'. Tá istá milos', ktorá vás oslobodzuje od odsúdenia, vás oslobodí spod kontroly. 
Ak svojimi slovami nedokazujeme skuto$nos', (e sme v Neho uverili a prijali Jeho zmoc"ujúcu 
milos', podávame t#m dôkaz, (e sme neuverili a ani neprijali Jeho odpú&'ajúcu milos'. Proti 
tomu nemô(ete argumentova'. Nemô(ete ma' odpú&'ajúcu milos' bez zmoc"ujúcej milosti. Je 
to tá istá milos'. 

Jakub 2,17: „Tak aj viera, ke' nemá skutkov, je m+tva sama v sebe.“ Spasení sme vierou, nie 
skutkami, no viera, ktorou sme spasení, sa v(dy prejavuje skutkami. Preto musí by' pri súde 
r#dzos' va&ej viery potvrdená va&imi skutkami. Nie preto, (eby ste z nich boli ospravedlnení, ale 
preto, lebo potvrdzujú va&e tvrdenie, (e ste ospravedlnení vierou v Jeho skutky. Chcel by som, 
aby ste to ve!mi jasne pochopili.

Teraz si v&imnite, ako sú viera a jazyk neoddelite!né, ak sa má viera sta' spásnou vierou. Je 
to ú(asn# náh!ad. Nenechajte si to ujs'. Rimanom 10,9: „Lebo ke' vyzná$ Pána Je%i$a svojimi 
ústami, a uverí$ vo svojom srdci, %e ho Boh vzkriesil z m+tvych, bude$ spasen#.“ 

V&imnite si tu, prosím, dve veci: „Ke' vyzná$ svojimi ústami,“ a $o e&te? „uverí$ vo svojom 
srdci, %e ho Boh vzkriesil z m+tvych, bude$ spasen#.“ Sta$í len veri' vo svojom srdci? Nie. Pre$o? 
Lebo „viera bez skutkov je m+tva.“ (Jak 2,20) *o je tou prvou prácou, ktorú spásna viera vykoná? 
Vyznanie ústami. Preto nasledujúci 10. ver& hovorí: „Lebo srdcom sa verí na spravodlivos!, 
a ústami sa vyznáva na spasenie.“ 

Pozrite, cel#m srdcom veríte, (e Kristus je Pán va&ej Spravodlivosti. (Jer 23,6) No ak je tá viera 
pravá, va&e ústa budú dokazova' Jeho vládu, a vy to svojimi ústami aj vyznáte.

Milí priatelia, práve preto sa zlo$inec na krí(i dostane do neba. Rozm#&!ajte o tom! Je(i& 
povedal: „Amen ti hovorím dnes bude$ so mnou v raji.“ (Luk 23,43) Aké skutky má na svojom 
zázname, ktoré by potvrdili jeho vieru? *o povedal Je(i&ovi, ke) visel na krí(i? „Rozpome* sa 
na m*a, Pane, ke' príde$ vo svojom krá&ovstve!“ (Luk 23,42) Bol jedin#m v celom dave, ktor# 
ho oslovoval Pane. Ani len u$eníci to neboli schopní urobi'. (DA 750.3) Jeho viera bola pravá. 
Prejavil vyznanie svojimi ústami. Vyznal Je(i&a ako Pána. Vyznal ho ako Mesiá&a. „Rozpome* 
sa na m*a, Pane, ke' príde$ vo svojom krá&ovstve!“ (Luk 23,42) To bola ohromná viera. Napriek 
v&etk#m okolnostiam tu bol mu(, opovrhovan# a odmietan# !u)mi, (Iz 53,3) a o$ividne tie( 
odmietnut# Bohom, (Iz 53,4) bit#, ranen# a krvácajúci... A vierou lotor pozerá cez v&etky tie 
okolnosti, a uvedomuje si, (e je to Mesiá& hne) ved!a neho, Syn Boha a oslovuje ho „Pane.“

Nikto z nás nebude spasen#, pokia! ho nebudeme vola' „Pane,“ a na&imi jazykmi prejavo-
va' Jeho vládu. Nie je to dobrovo!né. Matú& 10,32: „Ka%dého tedy, kto m*a vyzná pred &u'mi, 
vyznám i ja pred svojím Otcom, ktor# je v nebesiach. A kto by m*a zaprel pred &u'mi, toho i ja 
zapriem pred svojím Otcom, ktor# je v nebesiach.“ 

Vidíte aká vá(na je tá pravda? Ak na&e ústa nevyznávajú vládu Je(i&a Krista, Jeho ústa nás 
nemô(u vyzna' pred Otcom. Pre$o? Preto(e sme Mu to nedovolili. Nemô(e by' na&ou Spravod-
livos'ou pred Otcom, pokia! nie je na&ím Pánom tu na zemi. A Jeho vláda sa prejavuje t#m, $o 
vychádza z na&ich úst. 

Milí priatelia laodicej$ania, práve preto Je(i& hovorí, (e ak sa veci nezmenia, bude nás musie' 
vyp!u' zo svojich úst. (Zj 3,16) Prestane nás vyznáva' pred Otcom ako svoj !ud, ak ho neza$ne-
me vyznáva' pred !udsk#m pokolením. Hovoríme tu o dôle(it#ch veciach. Je(i& prichádza, milí 
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priatelia. „Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo pri'la hodina jeho súdu.“ (Zj 14,7) Nau$te 
sa Ho vyznáva' svojím jazykom. 

*o sa stane, ke) príde? Ka(dé koleno sa skloní a ka(d# jazyk vyzná, (e Je(i& Kristus je Pán. 
(Filip 2,10-11) No tragédiou je to, (e drvivá vä$&ina jazykov urobí to vyznanie s mu$iv#mi v#-
$itkami svedomia. (Mar 346.1) Bo(e, daj aby sme to my mohli urobi' s nad&ením. (Mar 346.2) 
Budeme to schopní robi' len vtedy, ak sa Ho nau$íme vyznáva' svojím jazykom tu a teraz.

Viete, telesnému $loveku nie je prí'a(livé ni$ z toho, $o sme tu &tudovali a rozoberali. 
(Rim 8,7) Nie je to ni$ senza$né, ni$ zábavné. Bolo to jednoducho &túdium „toho, !o povedal 
Pán“ (PH167 26.1) o budovaní charakteru podobnému Kristovmu. No skuto$nos', (e ste za$ali 
&tudova' túto tému, je jasnou indikáciou, (e Duch Svät# robí nie$o nadprirodzené vo va&om 
(ivote, dávajúc vám hlad a smäd (Mat 5,6) po Slove Hospodinovom. (Am 8,12) Chválim za to 
Boha. Prosme Ho, aby priviedol k dokonalosti (Kol 1,28) to, $o u( za$al.

Pokra$ujte v &túdiu Slova, a uvidíte, (e vás to vyslobodí, (Ján 8,32) a posvätí, lebo Je(i& je 
Slovo. (Ján 17,17) Je(i& je Ten, ktor# nás oslobodzuje z prirodzeného otroctva hriechu, ná&ho 
ja a satana, vracia nás spä' pod v!údnu, zhovievavú Vládu Lásky, a premie"a nás z prirodze-
ne sebeck#ch !udí na milujúcich a prí'a(liv#ch kres'anov. (LDE 191.4) Takého Pána musíte 
milova'...

Dúfam, (e tá jednoduchá pravda bola do va&ich myslí v&tepená, a (e budete správne moti-
vovan# pokra$ova' v &túdiu princípov rozvoja kres'anského charakteru. Aj ke) do$ítate túto 
knihu, téma nebude vy$erpaná. Mo(no vy$erpáme vás &tudovaním tejto témy, ale tému ne-
vy$erpáme. 

V skuto$nosti, toto je e&te len za$iatok a ja dúfam, (e budete nato!ko presved$ení oh!adom 
dôle(itosti )al&ieho &túdia, (e jednoducho pou(ijete túto knihu ako odrazov# mostík, ako kata-
lyzátor k podnieteniu )al&ieho osobného &túdia.

Milí bratia a sestry, prosím vás, poznávajte vládu Je(i&a Krista. Poznávajte Ho, ako svoju spra-
vodlivos', ktorou mô(ete by' ospravedlnení. Poznávajte Ho ako svojho Pána, aby ste mohli by' 
posvätení. Poznávajte Jeho vládu tak, (e vás uschopní prinies' nielen ka(dú my&lienku do po-
slu&nosti Krista, (2 Kor 10,5) ale tie( ka(dé slovo. To je na&ím cie!om. Pre lásku Kristovu, (e"te 
sa za t#m cie!om. (Filip 3,14) Vytrvajte!


