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Prvá kapitola
BOŽIE USTANOVENIA

Písmo spomína Božie ustanovenia v mnohých úryv-koch a množstvom výrazov. Slovo „rozhodnutie“ sanachádza v Žalme 2,7. V Liste Efezanom (3,11) vidímeJeho „odveké ustanovenie“, v Skutkoch apoštolov (2,23)je to Jeho „určený... zámer a predzvesť“, opäť v ListeEfezanom (1,9) je tajomstvo Jeho „zámeru“, v ListeRimanom (8,29) „predurčil“, v Liste Efezanom (1,9) je ajJeho „blahovôľa“. Božími ustanoveniami sa nazýva Jeho„predsavzatie“, že ohlási, že sú dokonale múdre.Nazývajú sa Božou „vôľou“, aby bolo jasné, že Ho niktoneviedol, ale že konal podľa svojho vlastného potešenia.Ak je ľudská vôľa normou jeho správania, zvyčajne sa topovažuje za rozmarné a nerozumné; múdrosť je však v Bo-žom konaní vždy spojená s vôľou, a preto sa o Božíchustanoveniach hovorí, že sú „rozhodnutím jeho vôle“(Ef 1,11).Božie ustanovenia sa vzťahujú na všetky budúce vecibez výnimky; čokoľvek sa vykoná v istom čase, boloustanovené predtým, než začal plynúť čas. Boží zámer sazaoberá všetkým, či už veľkým alebo malým, dobrýmalebo zlým. Čo sa týka toho druhého, musíme byť opatrnívo vyjadrovaní, lebo zatiaľ čo Boh je usporiadateľom a do-zorcom vo veci hriechu, sám nie je jeho autorom – tak akoje autorom dobra. Hriech nemôže pochádzať od svätéhoBoha tým, že by ho priamo stvoril, ale iba s Jehoustanovujúcim súhlasom a negatívnym pôsobením.Božie ustanovenie, také rozsiahle ako Jeho vláda, zahŕňavšetky stvorenia a udalosti. Týka sa nášho života aj smr-ti; nášho postavenia v čase i vo večnosti. Keďže Bohriadi všetky veci podľa rozhodnutia svojej vlastnej vôle,
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čo o nich vieme. Odkrývajú sa nám svojím uskutočneníma každý dôkaz múdrosti v Božích dielach je dôkazommúdrosti plánu, v súlade s ktorým sa uskutočňujú. Akohovorí žalmista: „Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospo-dine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvor-stva“ (Ž 104,24). Tých, ktoré môžeme pozorovať, je,samozrejme, veľmi málo, predsa tu však musímepostupovať tak, ako v iných prípadoch a celok posud-zovať podľa vzoru. To, čo je neznáme, podľa toho, čo jeznáme. Ten, kto vidí pochody obdivuhodnej zručnostiv častiach stroja, kto má možnosť prehliadnuť,prirodzene prichádza k viere v to, že aj ostatné časti sútaké obdivuhodné. Podobným spôsobom by sme svojumyseľ mali uspokojiť aj v tom, čo sa týka Božieho diela,keď nás obchádzajú pochybnosti, a zároveň by sme maliodháňať námietky, ktoré môže podnecovať niečo, čo ne-môžeme zmieriť s našimi predstavami o dobrote a múdros-ti. Keď dosiahneme hranice konečného a zahľadíme sa dotajomnej ríše nekonečna, zvolajme: „Ó, hlbokosť bohatst-va, múdrosti a poznania Božieho“ (R 11,33).Po tretie, Božie ustanovenia sú slobodné. „Ktousmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom,aby Ho poúčal? Radil sa s niekým, kto by Ho školil a učilpravej ceste, kto by Ho učil ceste poznania a privádzalHo na chodník rozumnosti?“ (Iz 40,13-14). Boh bol sám,keď robil svoje ustanovenia a Jeho rozhodnutia neboliovplyvnené žiadnymi vonkajšími vplyvmi. Mal sloboduustanoviť alebo neustanoviť,  čiže aj ustanoviť jednu veca neustanoviť inú. Túto slobodu musíme pripísať Jemu,ktorý je Najvyšší, nezávislý a zvrchovaný vo všetkýchsvojich činnostiach. Po štvrté, Božie ustanovenia sú absolútne a nezištné.Ich uskutočnenie nezávisí od nijakej podmienky, ktorámôže alebo nemôže byť splnená. V každom prípade, kdeBoh ustanovil koniec, ustanovil aj spôsob jeho dosiahnu-tia. Jediný, ktorý ustanovil spásu svojich vyvolených tiežustanovil, aby v nich pracovala viera (2Tes 2,13). „Môj
9

z Jeho pôsobenia sa dozvedáme, aké je (bolo) Jehorozhodnutie tak, ako keď posudzujeme architektov plánprehliadkou stavby postavenej pod jeho vedením. Boh sa nerozhodol človeka iba stvoriť, umiestniť ho nazem a potom ho nechať jeho vlastnému nekontrolova-nému riadeniu, ale všetky okolnosti umiestnil domnožstva jednotlivcov a všetkých jednotlivostí, ktorétvoria históriu ľudstva od začiatku až do konca.Nerozhodol iba o tom, že by mali byť ustanovenévšeobecné zákony sveta, ale stanovil aj uplatňovanietýchto zákonov, a to vo všetkých prípadoch jednotlivo.Naše dni sú zrátané rovnako ako vlasy na našichhlavách. Môžeme sa dozvedieť, aký je odstup Božíchustanovení od rozdelenia Prozreteľnosti, v ktorej savykonávajú. Starostlivosť Prozreteľnosti siaha až k naj-menej dôležitým stvoreniam a najnepatrnejším udalos-tiam – k smrti vrabca, či vypadnutia vlasu. Skúsme uvažovať nad niektorými vlastnosťamiBožích ustanovení. Po prvé, sú večné. Predpokladať, žebybola niektorá z nich vytvorená v čase, by znamenalo, žeby sa objavila nová príležitosť, stala by sa nepredvídanáudalosť alebo zhoda okolností, ktorá by prinútilaNajvyššieho vydať nové rozhodnutie. To by dokazovalo,že poznanie Boha je obmedzené a že v priebehu času zmú-drel – čo by bolo hrozné rúhanie. Nikto, kto verí, že Božiechápanie je nekonečné, vrátane minulosti, prítomnosti i bu-dúcnosti, nebude nikdy súhlasiť s klamnou vieroukoučasných ustanovení. Boh nie je neznalý budúcichudalostí, ktoré vykoná ľudská vôľa. Predpovedal ich v ne-spočetných prípadoch a proroctvo je len prejavom Jehovečnej schopnosti predvídať. Písmo potvrdzuje, že veriaciboli vybraní v Kristovi pred stvorením sveta (Ef 1,4),milosť im teda bola „daná“ (2Tim 1,19).Po druhé, Božie ustanovenia sú múdre. Múdrosť saukazuje vo výbere najlepších možných koncov a naj-vhodnejších spôsobov na ich naplnenie. Skutočnosť, žetáto črta prináleží Božím ustanoveniam, je jasná z toho,
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Aké útočisko by sme hľadali v hodine skúšky?Žiadne. Nebolo by tu nič, len čierne temno a bieda ateistic-kého hororu. Akí by sme mali byť šťastní, že všetko jeurčené nekonečnou múdrosťou a dobrotou! Aká chválaa vďačnosť patria Bohu za Jeho ustanovenia! Vďaka nim„vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujúBoha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (R 8,28).Právom môžeme zvolať: „Lebo od Neho, skrze Neho a preNeho je všetko. Jemu sláva na veky vekov. Amen“ (R 11,36).
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zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem“ (Iz 46,10).Tak by to však nemohlo byť, keby Jeho zámer závisel odpodmienky, ktorá by bola neuskutočniteľná. Boh však„koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Ef 1,11).Okrem nemennosti a nepremožiteľnosti Božích usta-novení, Písmo učí aj o tom, že človek je zodpovednábytosť a zodpovedá za svoje skutky. Ak naše myšlienkyformuje Božie slovo, zachovanie jedného nepovedie k po-pretiu druhého. To, že je skutočne ťažké určiť, kde sajedno končí a druhé začína, sa otvorene priznáva. Je tovždy v tom prípade, keď sa Božie spája s ľudským. Sku-točnú modlitbu skladá Duch, predsa je to však aj plač ľud-ského srdca. Písmo je inšpirované Božím slovom a predsaho napísali ľudia, ktorí boli aj niečím viac než len nástroj-mi v rukách Ducha. Kristus je súčasne Boh aj človek. Jevševediaci, a predsa „napredoval v múdrosti“ (Lk 2,52).Je všemohúci, a predsa bol „ukrižovaný v slabosti“ (2K13,4). On je Pánom života, a predsa zomrel. Všetko sú toveľké tajomstvá – a viera ich predsa prijíma so slepouoddanosťou.V minulosti sa často poukazovalo na to, že každánámietka proti večným Božím ustanoveniam sa s rov-nakou silou používa proti Jeho večnej predzvesti.Jonathan Edwards hovorí:
„Bez ohľadu na to, či Boh ustanovil všetky veci, ktoré sakedy prihodili alebo nie, všetci, ktorí uznávajú bytie Boha,uznávajú, že On pozná všetko vopred. Je teda samozrejmé,že ak pozná všetky veci vopred, buď s nimi súhlasí, alebonie; to znamená, že si buď želá, aby boli, alebo si to neželá.A želať si, aby boli, znamená ustanoviť ich.“
Napokon, pokúste sa to prijať a potom uvažujte o opa-ku. Poprieť Božie ustanovenia by znamenalo vy-hlásiť, že svet a všetky jeho veci sú riadené neúmysel-nou náhodou alebo slepým osudom. Aký by tu bol potompokoj, istota a útecha pre naše úbohé srdcia a mysle?



Druhá kapitola
BOŽIA OSAMOTENOSŤ

Názov kapitoly tému možno dosť jasne nevystihuje. Je točiastočne preto, že len málokto zvykne meditovať nadBožou dokonalosťou. Rovnako málo je tých, ktorí aspoňpríležitostne čítajú Bibliu a sú si vedomí Božej veľkosti,ktorá vzbudzuje bázeň a podnecuje chválu. Akovšeobecnú vedomosť si mnohí osvojili, že Boh je veľkýv múdrosti, podivuhodný v moci, a predsa plnýmilosti. Zaoberať sa však tým, čo sa približuje k pri-meranému pomenovaniu Jeho bytia, podstaty a vlast-ností tak, ako je to zjavené v Písme, je výsadou len veľmimalého počtu ľudí týchto degenerovaných čias. Boh je vosvojej znamenitosti osamotený. „Hospodine, kto je medzibohmi rovný Tebe? Kto je tak, ako Ty velebný v svätosti,hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky“ (2M 15,11)?„Na počiatku... Boh“ (1M 1,1). Bol čas, ak by sme tomohli nazvať „časom“, keď Boh v jednote svojej pod-staty (hoci existujúci rovnocenne v troch osobách) prebý-val úplne sám. „Na počiatku... Boh.“ Nebolo nebo, kde sateraz sčasti prejavuje Jeho sláva. Nejestvovala Zem, ktoráby zamestnávala Jeho pozornosť. Nejestvovali ani anjeli,ktorí by spievali na Jeho chválu. Nejestvoval vesmír,ktorý by udržiaval slovom svojej moci. Nejestvovalo niča nikto, iba Boh; a takto to nebolo len jeden deň, rokalebo vek, ale „od večnosti“. Vtedy bol Boh sám –nezávislý, sebestačný, bez akejkoľvek potreby. Kebypotreboval vesmír alebo anjelov či ľudí, bol by ich tiežstvoril na celú večnosť. Tým, že ich stvoril, však k Bohuv podstate nič nepribudlo. On sa nezmenil (Mal 3,6),preto sa Jeho pôvodná sláva nezväčšuje, ani nezmenšuje.Boh nebol pod tlakom, nemal nevyhnutnosť ani potre-
13
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bu tvoriť. To, že sa tak rozhodol, bol z Jeho strany čistozvrchovaný čin, ktorý okrem Neho nespôsobilo nič. LeboOn, ktorého nevymedzovalo nič, len Jeho vlastná láskaváradosť, „...koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Ef1,11). To, že naozaj tvoril, jednoducho vyvolala Jeho sláva.Ak sa však niekto z našich čitateľov domnieva, žeprekračujeme záruky Písma, môžeme sa obrátiť na Starúzmluvu a svedectvo: „Vstaňte, dobrorečte svojmu Bohu,Hospodinovi od vekov až naveky; nech dobrorečia Jehoslávnemu menu, ktoré je velebnejšie nad všetkodobrorečenie i chválu“ (Neh 9,5). Boh nemá úžitok z náš-ho uctievania. Nepotreboval takúto vonkajšiu oslavu svo-jej milosti, ktorá povstáva z Jeho spasených, lebo On jesám osebe aj bez toho dostatočne slávny. Čo ho viedlo k to-mu, aby svojich vyvolených predurčil k chvále slávy svo-jej milosti? Bolo to „podľa jeho milostivej vôle“ (Ef 1,5). Dobre si uvedomujeme, že táto závažná oblasť, o kto-rej tu hovoríme, je zrejme pre väčšinu našich čitateľovnová a neznáma, preto budeme postupovať pomaly.Opäť sa pozrime, čo hovorí Písmo. Keď apoštol približujedlhú rozpravu o spáse skrze zvrchovanú milosť, zároveňsa pýta: „Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo, ktobol jeho radcom? Alebo, kto mu vopred niečo dal, aby muto musel vrátiť“ (R 11,34-35)? Sila tohto všetkého je v tom,že je nemožné zaviazať si Všemohúceho povinnosťouvoči Jeho stvoreniu. Boh z nás nemá nič. „Ak sispravodlivý, čo Mu tým dávaš, alebo čo dostane z tvojichrúk? Tvoja bezbožnosť zasahuje tebe rovného a tvojaspravodlivosť človeka“ (Job 35,7-8). Istotne však nemôžepôsobiť na Boha, ktorý je najpožehnanejší v sebe samom.„Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané,povedzte: Sme neužitoční sluhovia“ (Lk 17,10) – našaposlušnosť neprispela k ničomu.A ďalej, náš Pán Ježiš Kristus nepridal nič k Bohu v Je-ho podstatnom bytí a sláve, ani tým, čo vykonal, ani svo-jím utrpením. Spravodlivý, slávne spravodlivý, zjaviltúto Božiu slávu, ale k Bohu nepridal nič. On sám to
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vyjadruje jednoznačne a proti Jeho slovám niet odvola-nia: „Niet pre mňa šťastia mimo Teba“ (Ž 16,2)! Celý tentožalm je o Kristovi. Kristova dobrota alebo spravodlivosťsa dotýka Jeho svätých na Zemi (Ž 16,3), ale Boh bolvysoko nad všetkým.Je pravda, že ľudia Boha súčasne uctievajú aj potupu-jú, nie v Jeho absolútnom bytí, ale v Jeho oficiálnompostavení. Takisto je pravda aj to, že Boha oslavujestvorenstvo, prozreteľnosť a spása. O tom sa ani nachvíľu neodvážime pochybovať. To však súvisí s Jehoslávou, ktorou sa prejavuje, a s jej poznaním z našej stra-ny. Predsa len, keby bol Boh taký spokojný, mohol zostaťcelú večnosť sám, bez toho, že by dal vedieť o svojejsláve svojim stvoreniam. Či to urobí alebo nie, rozhodoliba na základe svojej vlastnej vôle. Bol dokonalepožehnaný v sebe samom ešte skôr, než stvoril prvúbytosť. A čím sú pre Neho všetky Jeho bytosti ešte ajdnes? Opäť nám odpovedá Písmo:
Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať zaprášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku,Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly.Všetky národy sú pred Ním ako nič, úplne nič neznamena-jú pre Neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobuMu dáte? (Iz 40,15-18)
To je Boh Písma. Pre nespočetné zástupy ľahostajnýchvšak stále zostáva „neznámym Bohom“ (Sk 17,23). 
Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme – kým jej obyvatelia súlen ako kobylky – Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a roz-prestiera ich sťa stan na bývanie, Ten navnivoč privádzahodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. (Iz 40,22-23) 
Ako veľmi sa líši Boh Písma od boha priemernejkazateľne!Svedectvo Novej zmluvy sa však od starozmluvnéhoveľmi nelíši . Ako by sa aj mohlo, keď majú obidve jed-ného a toho istého autora? 

Božia osamotenosť



Boha rovnako nemožno spoznať ani rozumom. „Boh jeDuch“ (Jn 4,24), a preto Ho možno spoznať iba du-chovne. Padlý človek však nie je duchovný, ale telesný,teda pre všetko, čo je duchovné, mŕtvy. Kým sa znovanenarodí a nadprirodzene sa neprenesie zo smrti doživota, kým sa zázračne nepresunie z tmy do svetla,Božie veci ani len neuvidí (Jn 3,3), a už vôbec ich nebudeschopný vnímať (1K 2,14). Svätý Duch musí žiariť v na-šich srdciach (nie v rozumoch), aby nám dal „poznanieslávy Božej na tvári Ježiša Krista“ (2K 4,6). Aj takétoduchovné poznanie je však len čiastkové. Obnovenáduša musí v milosti a v poznávaní Pána Ježiša rásť (2Pt3,18).Základnou modlitbou a cieľom kresťanov by mal byťživot podľa slov apoštola: „Aby ste žili hodní Pána a páčilisa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každomdobrom skutku a hlbšie poznávať Boha“ (Kol 1,10).
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Čítame v ňom tiež: 
...ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jedinýPanovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, On, ktorýjediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle,ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemučesť a večná moc. Amen. (1Tim 6,15-16) 

Takýto Jediný sa má uctievať, nasledovať, zbožňovať. Onje osamotený vo svojej velebnosti, jedinečný vo svojejznamenitosti, neporovnateľný vo svojich prednostiach.Udržiava všetko, ale sám je od všetkého nezávislý .On dáva všetkým, Jeho však neobohacuje nič. Takéhoto Boha nemôžeme nájsť hľadaním. MôžemeHo spoznať len vtedy, ak sa odhalí srdcu Duchom svätýmskrze slovo. Je pravda, že stvorenie dokazuje Stvoriteľaaj, že ľudia sú „bez ospravedlnenia“. A predsa musímestále s Jobom hovoriť: „Toto sú, hľa, len okraje Jeho ciest,a len tichučké slovo sme z toho počuli. Kto však pochopíhrmenie Jeho sily“ (Job 26,14)?Takzvaný dôkaz, ako veríme, dobre zmýšľajúcichapologétov, narobil oveľa viac škody než dobra. VeľkéhoBoha sa pokúsili preniesť na úroveň obmedzeného chá-pania, a tak stratili z dohľadu Jeho jedinečnú dokona-losť.Ktosi sa pokúsil o analógiu s divochom, ktorýnájde v piesku hodinky a z ich detailného preskúmaniavydedukuje povahu hodinára. Potiaľ je všetko v poriad-ku. Uvažujme však ďalej. Predpokladajme, že divoch sedína piesku a snaží sa hodinára pomenovať, jeho osobnésklony a zvyky, povahu, znalosti a mravnú podstatu,všetko, čo tvorí jeho osobnosť. Mohol by si dokoncavymyslieť skutočného človeka, ktorý hodinky vyrobil;mohol by si povedať „zoznámil som sa s ním“? Tátootázka sa zdá malicherná, možno však ľudským rozu-mom pochopiť večného a nekonečného Boha? Samo-zrejme, že nie. Boha Písma môžu poznať len tí, ktorým toOn sám umožní.



Tretia kapitola
BOŽIE POZNANIE

Boh je vševediaci. Vie všetko; všetko, čo sa môže stať,všetko, čo sa deje teraz; všetky udalosti, všetky stvoreniaminulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Dokonale poznákaždý detail v živote každej bytosti na nebesiach, nazemi i v pekle. „Pozná, čo je v temnote“ (Dan 2,22).Jeho pozornosti nič neunikne, nič nemôže byť pred Nímskryté, na nič nezabudol. Právom môžeme so žalmistompovedať: „Žasnem nad Tvojím poznaním, je privysoko,nedosiahnem ho“ (Ž 139,6). Božie poznanie je dokonalé.Boh sa nikdy nemýli, nikdy sa nemení, nikdy ničnehľadá. „A nieto tvora, čo by bol preňho neviditeľný.Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorémusa budeme zodpovedať“ (Hb 4,13). Taký je Boh, „ktorémusa budeme zodpovedať“!„Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienkuchápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všet-kých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty,Hospodine, už ho celkom vieš“ (Ž 139,2-4). Aká úžasnáBytosť je Boh Písma! Každá z Jeho slávnych vlastností bymala zvyšovať našu úctu voči Nemu. V obave z Jehovševedúcnosti by sme sa mali pred Ním klaňať a vzdá-vať Mu úctu. A predsa tak málo premýšľame o Božejdokonalosti! Nie je to preto, že čo i len myšlienka na ňunás napĺňa úzkosťou?Táto skutočnosť je však veľmi závažná: Pred Bohom sanič nedá ukryť! „Ja viem, čo vám prišlo na myseľ“ (Ez 11,5).Hoci my Ho nevidíme, On nemá problém vidieť nás. Anitmavá noc, najtemnejšie závesy alebo najhlbší žalár ne-môžu ukryť hriešnika pred vševidiacim zrakom Boha.Stromy v záhrade neboli schopné ukryť našich prvých
19



Tu je povzbudenie k modlitbe. Niet dôvodu k oba-vám, že by Boh nevypočul prosby spravodlivých,  alebože by ich slzy unikli Jeho pozornosti, pretože On poznámyšlienky a úmysly srdca. Nehrozí nebezpečenstvo, žeby prehliadol jednotlivého svätca uprostred množstvaprosiacich, ktorí ustavične predkladajú svoje prosby, leboNekonečná myseľ dokáže dávať pozor na milióny ľudí, ajna jedného človeka. Takže ani nevhodnosť jazyka,neschopnosť vyjadriť najhlbšiu túžbu duše, nemôžuohroziť naše modlitby, lebo „skôr, ako budú volať, jasa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem“(Iz 65,24).„Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosťnemá hraníc“ (Ž 147,5). Boh vie o všetkom, čo sa kedystalo v minulosti v každom kúte Jeho nedohľadnýchoblastí a dôkladne pozná všetko, čo sa nepretržite dejev celom vesmíre. Dokonale však pozná aj každú udalosť,od najnepatrnejšej až po najvýznamnejšiu, ktorá sa stanev nastávajúcich časoch. Božia znalosť budúcnosti je takáúplná, ako Jeho poznanie minulosti a prítomnosti, lebobudúcnosť celkom záleží od Neho. Keby sa mohlo udiaťniečo bez priameho Božieho pôsobenia alebo dovolenia,bolo by to od Neho nezávislé a Boh by okamžite prestalbyť Najvyšším.Teraz už Božie poznanie budúcnosti nie je iba číraabstrakcia, ale niečo, čo je neoddeliteľne spojené s Jehozámerom a čo On aj sprevádza. Boh navrhol niečo, čoešte príde a to, čo navrhuje, sa musí vykonať. Ako Jehonajistejšie slovo potvrdzuje, On „podľa svojej vôlenakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; nietnikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám“ (Dan 4,32).A opäť, „je veľa myšlienok v srdci človeka, ale radaHospodinova sa uskutoční“ (Pr 19,21). Božia moc a múdrosťsú podobné nekonečnu, naplnenie všetkého, čo mal v úmy-sle je úplne zaručené. Niet inej možnosti, aby uskutočne-nie Božích rozhodnutí zlyhalo, iba ak by trojnásobnesvätý Boh klamal. 
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rodičov. Žiaden človek nevidel Kaina zabíjať svojhobrata, ale Stvoriteľ bol svedkom jeho zločinu. Sára samohla posmešne smiať v skrytosti svojho stanu, a Hos-podin ju predsa počul. Achan ukradol zlatý prút a bez-pečne ho schoval v zemi, ale Boh to vyniesol na svetlo.Dávida stálo veľké úsilie odkryť svoju skazenosť, ale vše-vidiaci Boh poslal jedného zo svojich služobníkov, abymu povedal: „Ty si ten muž!“ Pisateľovi a čitateľovi tiežpatria slová: „Vedzte, že trest za váš hriech vás postihne“(4M 32,23).Keby ľudia mohli, zbavili by Boha Jeho vševedúcnosti– dôkazom čoho je to, že „zmýšľanie tela je nepriateľ-stvom voči Bohu“ (R 8,7). Je pochopiteľné, že hriešnicinenávidia Božiu dokonalosť do takej miery, do akej súnútení pripustiť ju. Želali by si, aby neexistoval svedokich hriechov, skúmateľ ich sŕdc, ani sudca ich skutkov.Takéhoto Boha sa zo svojich myšlienok snažia vykázať:„Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny“ (Oz7,2). Aký úžasný je Žalm 90,8! Každý, kto odmieta Krista,má dostatočný dôvod, báť sa Ho. „Pred seba postavil sinaše viny a naše tajné hriechy do svetla svojej tváre.“Pre veriaceho je však skutočnosť Božej vševedúcnostipravdou, ktorú napĺňa veľká útecha. V časoch zmätkuvraví s Jobom: „Lebo On pozná cestu, po ktorej kráčam“(23,10). Pre mňa to môže byť tajomstvo, ktoré nechápuani moji priatelia, ale „On pozná“! V časoch únavy a sla-bosti sa veriaci uisťujú slovami: „Veď On vie, ako smeutvorení, a v pamäti má, že sme prach“ (Ž 103,14). V ča-soch pochybnosti a nedôvery sa odvolávajú práve natúto vlastnosť a vravia: „Preskúmaj ma, ó, Bože, poznajmoje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, čisom na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti“(Ž 139,23-24). V časoch smutného zlyhania, keď nás našeskutky sklamali, keď naše činy popreli našu oddanosť a po-čúvame skúmavú otázku: „Máš ma rád?“, hovoríme to,čo Peter: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mámrád“ (Jn 21,17).
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Baránkom zabitým od počiatku sveta, preto čítame o tom,že bol vydaný „na základe určeného Božieho zámeru a pred-zvesti“ (Sk 2,23).Slovo–dve ponaučenia: Nekonečné poznanie Boha bynás malo napĺňať úžasom. Ako vysoko je Pán vyvýšenýnad najmúdrejšieho človeka! Nikto z nás nevie, aký deňešte môže prísť, ale Jeho vševidiacemu pohľadu jeotvorená celá budúcnosť . Nekonečné Božie poznanie bynás malo napĺňať svätou bázňou. Nič z toho, čo robíme,hovoríme, alebo si dokonca myslíme, neunikne Jeho poz-naniu, s ktorým musíme mať dočinenia: „Na každommieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dob-rých“ (Pr 15,3). Ako veľmi by nám pomohlo, keby smenad tým meditovali častejšie. Namiesto toho, aby smekonali ľahkomyseľne, mali by sme povedať ako Hagar:„Ty si Boh, ktorý ma vidí“ (1M 16,13). Chápanie Božiehonekonečného poznania by malo kresťana napĺňať úctou.Celý môj život bol od počiatku otvorený Jeho pohľadu.On predvídal každý môj pád, každý môj hriech, každémoje odpadnutie, a predsa uprel svoje srdce na mňa.Táto skutočnosť mi naozaj pomôže klaňať sa Mu v údivea s úctou!
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Pokiaľ ide o uskutočnenie Božích rozhodnutí, nič z to-ho, čo sa týka budúcnosti, nie je neisté. Žiadne z Jehoustanovení nie je závislé od stvorení ani od druhotnýchpríčin. Niet budúcej udalosti, ktorá by bola lenmožnosťou, teda niečím, čo sa môže alebo nemusí stať,(lebo) „Pánovi sú od vekov známe všetky jeho diela“(Sk 15,18). Všetko, čo Boh rozhodol je neúprosne isté, leboOn nepozná nestálosť alebo zatienenie v odvrátení(Jk 1,17). Preto sa na samom začiatku Knihy kníh, ktoránám z budúcnosti toľko odkrýva, dozvedáme, „čo sa máonedlho diať“ (Zj 1,1).Dokonalé Božie poznanie je opísané a vysvetlené v kaž-dom proroctve, ktoré je zapísané v Jeho slove. Záznamyo predpovediach, ktoré sa týkali histórie Izraela, sa v Sta-rej zmluve po ich vyslovení napĺňali do najmenšiehodetailu po celé stáročia.Záznamy predpovedali viac o pozemskom účinko-vaní Krista a tiež sa doslova a dokonale splnili. Také pro-roctvá mohol vydať iba Ten, ktorý pozná koniec od po-čiatku, ktorého poznanie spočívalo v nezištnej istotesplnenia všetkého, čo predpovedal. Rovnako ako Stará ajNová zmluva obsahuje mnoho ďalších zvestí, ktoré súešte budúcnosťou. Tiež sa z nich „musí vyplniť všetko“(Lk 24,44), lebo ich predpovedal Ten, ktorý o nichrozhodol. Mali by sme však poukázať na to, že ani Božie poz-nanie, ani Jeho rozoznávanie budúcnosti, ktorá je v nichraz stanovená, nič nespôsobuje. Nič sa nikdy nestalo, anisa nestane, len preto, že to Boh vedel. Príčinou všetkéhoje Božia vôľa. Človek, ktorý Písmu naozaj verí, síce vie, žeročné obdobia budú po sebe nasledovať aj naďalej s pev-nou pravidelnosťou až do konca dejín Zeme (1M 8,22),jeho poznanie však nie je príčinou ich sledu. Tak istoBožie poznanie nepovstalo z vecí, pretože sú alebobudú, ale preto, že Boh nariadil, aby boli. Boh poznala predpovedal ukrižovanie svojho Syna mnoho storočípred Jeho vtelením, a to preto, že v Božom zámere bol
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Štvrtá kapitola
BOŽIE PREDZVEDENIE

Aké spory táto téma v minulosti vyvolávala! Ktorá prav-da Svätého Písma však nebola príležitosťou na teolo-gické a cirkevné zápasy? Božstvo Krista, Jeho panenskénarodenie, Jeho smrť zmierenia, Jeho Druhý príchod;ospravedlnenie, posvätenie a istota veriaceho; cirkev, jejorganizácia, hodnostári, sústava pravidiel; krst, Pánovavečera a mohli by sme spomenúť ešte množstvo vzácnychprávd. A predsa spory, ktoré sa o nich viedli, nezavreliústa verným Božím služobníkom. Prečo by sme sa tedamali vyhýbať znepokojujúcej otázke Božej predvídavostilen preto, že nás niektorí obžalujú z podnecovanianepokojov? Nechajme ostatných, nech sa škriepia, akchcú. Našou povinnosťou je svedčiť podľa svetla, ktorénám bolo dané. Sú dve veci, ktoré sa týkajú Božieho predzvedenia, o kto-rých mnohí nevedia: význam tohto termínu a jehozmienka v Písme. Keďže táto nevedomosť je takározšírená, pre kazateľov a učiteľov je ľahké vyrukovať s pre-krútením tejto témy aj pred Božím ľudom. Proti takému-to omylu je len jedna ochrana – založená na viere. Lebo jepotrebné modliť sa, usilovne študovať a s pokorou prijí-mať načerpané slovo Božie. Len tak sa opevníme protiútokom tých, ktorí nás napádajú. Sú takí, čo zneužívajútúto absolútnu pravdu, aby zdiskreditovali a popreliabsolútnu suverenitu Boha pri spáse hriešnikov. Tak, akoliterárni kritici Biblie neuznávajú Božskú inšpiráciuPísma a evolucionisti Božiu prácu na stvorení, tak niek-torí pseudoučitelia Biblie prevracajú Jeho predzvedenie,aby zrušili Jeho nezištné povolanie do večného života. Keď sa vysvetlí požehnaný predmet Božieho predur-
25



Napríklad slovo „telo“. Jeho význam sa zdá taký zrej-mý, že by mnohí považovali za stratu času vyhľadávaťjeho rôzne spojenia v Písme. Chvatne sa považuje zasynonymum fyzického tela, preto ďalej nepátrajú. Telovšak v Písme v skutočnosti veľmi často zahŕňa oveľaviac než telesné; všetko, čo tento pojem zahŕňa, môžemevymedziť iba starostlivým porovnávaním každej jehozmienky a štúdiom každého jedného kontextu. Alebo si nájdime slovo „svet“. Bežný čitateľ Biblie sipredstaví toto slovo ako ekvivalent ľudskej rasy a ná-sledne si mnohé pasáže, kde sa toto slovo nachádza,chybne interpretuje. Alebo slovo „nesmrteľnosť“. Naozajsi nevyžaduje žiadne štúdium? Obyčajne je odkazom nanezničiteľnosť duše. Je však chybné domýšľať si niečo, čosa týka Božieho slova. Ak si dá čitateľ námahu a pozornepreskúma každú pasáž, kde sa nachádzajú slová„smrteľný“ a „nesmrteľný“, bude jasné, že tieto slová sanikdy neaplikujú na dušu, ale vždy na telo. To, čo sme teraz povedali o „tele“, „svete“ a „nesmr-teľnosti“ sa dá rovnako aplikovať aj na pojmy „poznanie“a „predzvedenie“. Nepredstavujme si, že tieto slová ne-znamenajú nič viac než jednoduché poznávanie, alepozorne uvažujme nad rôznymi biblickými miestami, naktorých sa objavujú. Slovo „predzvedenie“ sa v Starejzmluve nenachádza. „Poznanie“ sa tam však objavuječasto. Keď sa tento pojem používa v spojení s Bo-hom, často znamená dívať sa na človeka s priazňou, nie-len vo význame poznávania, ale aj oddanosti skúmanéhopredmetu alebo osoby. „Poznám ťa podľa mena“ (2M33,17). „Priečili ste sa Hospodinovi odo dňa, čo som váspoznal“ (5M 9,24). „Skôr, ako som ťa utvoril v životematky, poznal som ťa“ (Jer 1,5). „Ustanovili si kniežatá,ale bez môjho vedomia“ (Oz 8,4). „Len vás som si vyvo-lil zo všetkých čeľadí zeme“ (Am 3,2). V týchto pasážach„poznal“ znamená buď „miloval“ alebo „vyvolil“.Podobne sa slovo „poznať“ v rovnakom význa-me, ako v Starej zmluve často, používa aj v Novej zmlu-
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čenia, keď sa večná Božia voľba istých ľudí, ktorí sa majúprispôsobiť obrazu Jeho Syna, udá dopredu, nepriateľvysiela niekoho, aby sa hádal o tom, či je táto voľbanaozaj založená na Božom predzvedení. Toto predzvede-nie sa interpretuje tak, že Boh predzvedel istých ľudí,ktorí budú poddajnejší než iní a na snaženie Ducha budúreagovať ochotnejšie. Takže preto, lebo Boh vedel, žebudú veriť, predurčil ich na spásu. Takáto logika je všakcelkom scestná. Odmieta pravdu o úplnej mravnejskazenosti, lebo argumentuje tým, že v niektorýchľuďoch je niečo dobré. Odníma nezávislosť Božiu, leboJeho ustanovenia by sa opierali o to, čo objavuje vo svo-jom stvorení. Celkom obracia veci naruby, lebo ak povieme, že Bohpredvídal istých hriešnikov, ktorí budú veriť v Krista,a preto ich predurčil k spáse, úplne tým prevraciamepravdu. Písmo potvrdzuje, že Boh vo svojej zvrchovanos-ti vyčlenil istých ľudí, aby boli prijímateľmi Jeho charak-teristických výhod (Sk 13,48), preto určil, aby sa im udelildar viery. Falošná teológia vytvára z Božieho predzve-denia našej viery príčinu Jeho povolania k spáse. Príčinouje však Božie povolanie. Naša viera v Krista je dôsled-kom. Skôr než v tejto očividne nepochopenej téme prej-deme ďalej, zadefinujme si niektoré pojmy. Čo znamená„predzvedenie“? Okamžitá odpoveď mnohých je „poz-nanie vopred“. Nesmieme sa však unáhľovať v záve-roch, ani obracať k výkladovým slovníkom ako defini-tívnemu odvolaciemu súdu, lebo tu nejde o etymológiupoužitého pojmu. My potrebujeme zistiť, ako sa totoslovo používa v Písme. Použitie akéhokoľvek pojmuDuchom svätým vždy definuje jeho význam a polepôsobnosti. Chyba pri použití tohto jednoduchého pravid-la môže za množstvo zmätku a omylov. Veľa ľudí sa dom-nieva, že už pozná význam nejakého slova, ktoré sapoužíva v Písme, a pritom priveľmi váhajú porovnať sisvoje domnienky s biblickou konkordanciou. Rozvinieme to.
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predzvedenia Boha Otca? Predchádzajúci verš nám ho-vorí, že odkaz sa vzťahuje na „žijúcich ako cudzincov“,napríklad v diaspóre, vo vyhnanstve, na veriacich židov.Preto sa tento odkaz vzťahuje na osoby a nie na predzve-dené skutky.Teda, aké je zázemie vo svetle týchto pasáží (a viac ichnie je), Písma, aby mohol niekto povedať, že Boh„predzvedel“ skutky jedných, napríklad ich „ľútosť a vie-ru“ a na základe týchto skutkov ich vyvolil pre spásu?Odpoveď je: žiadne. Písmo nikdy nehovorí o ľútosti a vie-re, že ich Boh predzvedel alebo pozná vopred. Prav-dupovediac, po celú večnosť On naozaj vie, že niektoríbudú ľutovať a veriť, a predsa to nie je to, čo Písmospomína ako predmet Božieho predzvedenia. Toto slovosa jednoznačne vzťahuje na Božie predzvedenie osôb;potom teda „za vzor zdravých rečí majme to, čo smepočuli“ (2Tim 1,13).Ďalej chceme upozorniť najmä na to, že prvé dvevyššie citované pasáže jasne poukazujú a nepriamo učia,že Božie predzvedenie nezdôvodňuje a namiesto toho,aby ešte niečo bolo za ním, ju predchádza – niečo, čo jeJeho vlastným zvrchovaným ustanovením. Kristus bol„vydaný na základe (1) určeného Božieho zámeru a (2)predzvedenia“ (Sk 2,23). Jeho zámer alebo ustanoveniebolo založené na Jeho predzvedení. Tak je to aj v ListeRimanom 8,29. Tento verš začína slovkom „lebo“, čo námnapovedá, aby sme sa obzreli späť za tým, čo je hneďpredtým. Čo teda hovorí predchádzajúci verš? „Všetkyveci slúžia na dobro tým ... ktorí sú povolaní podľa jehopredsavzatia.“ Božie predzvedenie je teda založené naJeho „predsavzatí“ alebo ustanovení (pozri Ž 2,7). Boh pozná vopred, čo bude, lebo to On ustanovil.Obrátené poradie, čiže zapriahnutie voza pred koňa, jev Písme preto, aby sa potvrdilo, že Boh si vyvoľuje, leboľudí pozná vopred. Pravdou je, že pozná vopred, lebo užsi vyvolil. Takto sa odstraňuje dôvod povolania z vi-diteľnej stránky stvorenia a umiestňuje sa na samotnú
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ve. „Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal“ (Mt7,23). „Ja som dobrý pastier. Poznám svojich a moji poz-najú mňa“ (Jn 10,14). „Ak však niekto miluje Boha, tohopozná Boh“ (1K 8,3). „Poznal Pán tých, ktorí sú jeho“(2Tim 2,19).Slovo „predzvedenie“, ako sa používa v Novejzmluve, je menej nejednoznačné, ako je to v prípade jehojednoduchého tvaru „poznať“. Ak pozorne študujetekaždú pasáž, v ktorej sa nachádza, zistíte, že je sporné, čisa odvoláva na číre vnímanie udalostí, ktoré sa ešte lenmajú stať. Skutočnosťou je, že predzvedenie sa v Písmenikdy nepoužíva v spojení s udalosťami alebo skutka-mi; ale vždy sa odvoláva na osoby. Sú to osoby, o kto-rých Boh povedal, že ich „predzvedel“ – a nie ich skutky.Dokážeme to tak, že budeme citovať každú pasáž, kde satento výraz nachádza. Prvý sa objavuje v Skutkoch apoštolov 2,23: „A tohtomuža, vydaného na základe určeného Božieho zámerua predzvedenia, ste vy zmárnili tým, že ste ho rukouzločincov pribili na kríž.“ Veľká pozornosť, ktorú venu-jeme štylizácii tohto verša ukazuje, že apoštol nehovorío Božom predzvedení skutku ukrižovania, ale o ukri-žovanej osobe: „A tohto muža (Krista), vydaného...“Druhý je v Liste Rimanom 8,29-30: „Lebo ktorýchvopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazujeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými brat-mi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorýchpovolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil,tých aj oslávil.“ Dobre zvážte tu použité zámeno „on“.Nehovorí sa tu o tom, čo Boh poznal vopred, ale kohopredurčil. Nejde o odovzdanie ich vôle, ani o vieru v ichsrdciach, ale o osoby ako také. „Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal“ (R 11,2).Ešte raz uvádzame jasný odkaz na osoby a výhradne naosoby. Posledná zmienka je v 1. liste Petrovom 1,2: „...kto-rých Boh Otec vopred poznal“. Kto sú tí vyvolení podľa
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samo osebe je z milosti a milosť je nezaslúžený prejavpriazne, niečo, na čo sme si u Boha neuplatňovali nijakýnárok.Je pre nás veľmi dôležité, aby sme na Božie predzve-denie mali jasný a biblický pohľad . Mylné koncepcie s tým-to spojené vedú nevyhnutne k myšlienkam, ktoré Honajviac zneucťujú. Populárna myšlienka Božiehopredzvedenia je vcelku neprimeraná. Boh nielenže poznákoniec od počiatku, ale od počiatku aj všetko naplánoval,stanovil a predurčil. A tak, ako z príčiny vyplýva dôsle-dok, tak aj Boží zámer je základom Jeho schopnostipredzvedieť. Ak je teda čitateľ skutočný kresťan, je to takpreto, že si ho Boh vybral v Kristovi ešte predustanovením sveta (Ef 1,4), nie preto, že predzvedel, žebude veriť, ale jednoducho preto, že to tak chcel; vybral sivás bez ohľadu na vašu prirodzenú nevieru. Ak je to tak,celá sláva a chvála patrí iba Jemu. Niet dôvodu pripiso-vať si nejakú zásluhu. Uverili ste „vďaka milosti“ (Sk18,27), a to preto, že vaše prvé vyvolenie pochádzalo„z milosti“ (R 11,5).
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zvrchovanú Božiu vôľu. Boh si zaumienil, že si vyvolíistých ľudí nie preto, že je v nich alebo od nich niečodobré, či už je to prítomné alebo predzvedené, alevýhradne pre svoju vlastnú radosť. Prečo si vybral práve týchto, nevieme. Môžeme lenpovedať: „Áno, Otče, tak sa ti to zaľúbilo“ (Mt 11,26).Úplne pravdivé v liste Rimanom 8,29 je to, že predzaložením sveta si Boh vyvolil istých hriešnikov a určilich na spásu (2Tes 2,13). Vyplýva to z posledných slovverša „...tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jehoSyna“. Boh nepredurčil tých, o ktorých predzvedel, že súpodobní. Naopak tých, ktorých predzvedel (milovalalebo vyvolil), predurčil, „aby boli podobní obrazu jehoSyna“. Ich podobnosť s Kristom nie je dôvodom, alenásledkom Božieho predzvedenia a predurčenia. Boh si nevyvolil žiadneho hriešnika preto, žepredzvedel jeho vieru, a to z jednoduchého, no dosta-točného dôvodu, totiž preto, že žiadny hriešnik nikdyneverí skôr, ako mu Boh dá vieru; práve tak, ako žiadnyčlovek nevidí, kým mu Boh nedá zrak. Zrak je Boží dar,videnie je dôsledkom toho, že používam Jeho dar. Takževiera je Boží dar (Ef 2,8-9). To, že verím, je dôsledkomtoho, že používam Jeho dar. Keby bola pravda, že Boh sivyvolil niektorých, aby boli spasení, lebo v stanove-nom čase budú veriť, potom by sa z uverenia stalzáslužný skutok. V takom prípade by mal spasenýhriešnik dôvod „vychvaľovať sa“, čo však Písmo dôraznepopiera (Ef 2,9).Božie slovo je istotne dostatočne jasné v učení, ževiera nie je záslužným skutkom. Potvrdzuje to skutoč-nosť, že kresťania sú ľuďia, „čo vďaka milosti uverili“ (Sk18,27). Ak teda uverili „vďaka milosti“, na uverení nie jenič záslužné; ak niet zásluhy, nejestvuje dôvod ani príči-na, ktorá by Boha prinútila vybrať si ich. Nie, Božia voľbanepochádza z ničoho v nás alebo z nás, ale z Jeho vlast-nej zvrchovanej radosti. Ešte raz čítame o „zvyšku podľavyvolenia z milosti“ (R 11,5). Je to dosť jasné. Vyvolenie
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Piata kapitola
BOŽIA NADVLÁDA

Luther v jednom zo svojich listov Erazmovi píše: „Tvojemyšlienky o Bohu sú príliš ľudské.“ Tento renomovanýučenec sa nad takouto výčitkou pohoršil, pravdepodobnetým viac, že pochádzala od syna baníka. Predsa si ju všakplne zaslúžil. Aj my toto obvinenie uprednostňujemepred veľkou väčšinou dnešných kazateľov a pred tými,ktorí, namiesto toho, aby sami skúmali Písmo, lenivo pri-jímajú ich učenie. Najneprijateľnejšie koncepcie o vládea panovaní Všemohúceho ľudia teraz zastávajú takmervšade. Boh Písma je celkom neznámy dokonca aj prenespočetné tisíce praktizujúcich kresťanov.Za starozmluvných čias sa Boh sťažoval na odpadnutýIzrael: „Ty toto robíš, a ja mlčať mám, myslíš si, že somako ty“ (Ž 50,21)? Takéto musí byť dnes obvinenie vočiodpadnutému kresťanstvu. Ľudia si predstavujú, žeNajvyšší sa viac riadi citom ako zásadami. Predpokla-dajú, že Jeho všemohúcnosť je prázdny výmysel a satandokáže zmariť Jeho úmysly vo všetkých smeroch. Mysliasi, že ak aj nejaký plán alebo zámer vytvoril, musí byťtaký, ako ten ich, ktorý sa neprestajne mení. Otvoreneprehlasujú, že nech má akúkoľvek moc, musí byťobmedzená, aby nenarúšal pevnosť slobodnej vôlečloveka a neobmedzoval ho na stroj. Všepôsobiacezmierenie, ktoré oslobodzuje každého, koho sa týka, týmdegradujú na obyčajný liek, ktorý môžu hriechomnakazené duše použiť, ak to chcú urobiť. Zmenšujú silunepremožiteľnej práce Ducha svätého na ponuku evan-jelia, ktorú môžu hriešnici prijať alebo odmietnuť, ak saim to nepáči.Boh tohto storočia už pripomína vládcu Písma tak
33



otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkýmikráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sanemôže postaviť proti Tebe“ (2Kron 20,6). Pred Ním súprezidenti a pápeži, králi a cisári menej ako kobylky. „Ale On ostáva vždy jeden. Kto Mu odolá? Čo sa Muzachce, to aj vykoná“ (Job 23,13). Vážený čitateľ, BohPísma nie je žiadny pokrytecký panovník, žiadny nesku-točný vládca, ale Kráľ kráľov a Pán pánov. „Uznávam, žeTy všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožnoprekaziť“ (Job 42,2). Všetko, čo naplánoval, už koná.Všetko, čo ustanovil, zdokonaľuje. Všetko, čo sľúbil,uskutočňuje. „Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čosa mu páči“ (Ž 115,3). Prečo? Lebo „niet múdrosti, nietrozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi“ (Pr 21,30).Božia vláda nad dielami Jeho rúk je v Písme jasnevykreslená. Neživá hmota, nerozumné stvorenia, tovšetko plní nariadenie Tvorcu. Na Jeho radosť sarozdelilo Červené more a jeho vody stáli po bokoch akosteny (2M 14); zem otvorila svoje ústa a vinní rebelispadli zaživa do jamy (4M 14). Keď to nariadil, zastaloslnko (Joz 10); a pri inej príležitosti sa vrátilo o desaťstupňov späť podľa Acházových slnečných hodín. Abydokázal svoju nadvládu, prinútil havrany priniesť jedlopre Eliáša (1Kr 17); železo plávať na vode (2Kr 6,5); skrotillevy, keď k nim do jamy hodili Daniela; prikázal ohňu,aby nepálil, keď do plameňov hodili troch Židov. Teda,„všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi,v moriach a všetkých hlbinách“ (Ž 135,6).Božiu nadvládu možno vidieť aj v Jeho dokonalomovládaní ľudskej vôle. Premýšľajte pozorne o Druhejknihe Mojžišovej 34,24. Všetci muži Izraela mali trikrátdo roka opustiť svoje domovy a ísť do Jeruzalema. Žiliuprostred pohanov, ktorí ich nenávideli za to, že siprivlastnili ich územia. Čo teda Kanaáncom bránilochopiť sa príležitosti počas neprítomnosti mužov,zotročiť si  ženy a deti a zabrať ich majetky na farmách?Keby ruka Všemocného nedržala aj vôľu hriešnikov, ako
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vzdialene ako nejasné plápolanie sviece pripomína slávupoludňajšieho slnka. Boh, o ktorom sa hovorí z prie-mernej kazateľne, v obyčajnej nedeľnej škole, ktorý saspomína v toľkej významnej náboženskej literatúre a o kto-rom sa káže na väčšine takzvaných biblických konferen-cií, je výplodom ľudskej predstavivosti a výtvorom roz-citlivenej sentimentality. Pohania mimo hraníc kresťanst-va si bohov vytvárajú z dreva a kameňa, zatiaľ čo mi-lióny pohanov v rámci kresťanstva vytvárajú boha zosvojich telesných prianí. V skutočnosti sú iba ateistami,pretože medzi absolútne zvrchovaným Bohom a žiadnymBohom neexistuje nijaká spojitosť. Boh s obmedzenouvôľou a prekazenými zámermi nemá nijaký nárok nabožstvo a nie je hoden uctievania – zaslúži si len pohŕ-danie. Vládu skutočného a živého Boha možno dokázať z ne-konečnej vzdialenosti, ktorá oddeľuje stvorenia odStvoriteľa. On je Hrnčiarom a oni sú len hlinou v Jehorukách, ktorá má byť pretvorená na poctivé nádoby aleborozmetaná na kusy (Ž 2,9) podľa Jeho želania. Keby savšetci obyvatelia neba i zeme spojili v otvorenej vzbureproti Nemu, nespôsobilo by Mu to nijakú nepohodu. NaJeho večný a nedostupný trón by to malo menší vplyvnež spŕška stredomorských vĺn na týčiace sa skalyGibraltáru. Také detské a bezmocné je stvorenie so svo-jím vplyvom na Najvyššieho. Písmo nám hovorí, že keďsa pohania spoja s odpadnutým Izraelom, aby poraziliHospodina a Jeho Krista, „ten, ktorý býva v nebesiach sasmeje“ (Ž 2,4).Absolútna a univerzálna vláda Boha sa jasnepotvrdzuje v mnohých knihách Písma. „Tvoja je,Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť,veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovst-vo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nadvšetkým. ...Ty panuješ nad všetkým“ (1Kron 29,11-12).Všimnite si, že to „panuješ“ znamená teraz a nie„budeš panovať o tisíc rokov“. „Hospodine, Bože našich
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by Boh mohol dopredu sľúbiť, že nikto „nezatúži“po ichúzemiach (v. 24)? „Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovejako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce“ (Pr 21,1).Niekto však môže namietať, že v Písme čítame, akoľudia Bohu znova a znova vzdorovali, odporovali Jehovôli, porušovali Jeho prikázania, nebrali ohľad na Jehovarovania a zapchávali si uši pred Jeho napomenutiami.Isteže, ale vari toto všetko ruší to, čo sme tvrdili doteraz?Ak áno, potom si Biblia zrejme protirečí. To je všakvylúčené. Tieto námietky sa jednoducho vzťahujú naľudskú hriešnosť proti zreteľnému Božiemu slovu.Spomenuli sme už, že Boh sa rozhodol sám. Pravidlosprávania, ktoré nám dal a ktorým sa máme riadiť,dokonale nenapĺňa ani jeden z nás. Jeho vlastné večnérozhodnutia sa však naplnili do najmenších detailov. Absolútna a všeobecná Božia nadvláda sa rovnakokladne potvrdzuje v Novej zmluve. Vieme, že Boh „konávšetko podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Ef 1,11) – gréckeslovo „koná“ znamená „pracuje úspešne“. Preto čítame:„Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemusláva na veky. Amen“ (R 11,36). Ľudia sa môžu chváliť, žesú slobodnými jedincami so samostatnou vôľou a majúslobodu konať tak, ako si želajú. Tí, ktorí hovoria:„Pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a bu-deme obchodovať a zarábať“, by mali dodať: „Ak budePán chcieť“ (Jk 4,13-15).Tu je teda isté miesto na oddych srdca. Náš život nie jeani produktom slepého osudu, ani výsledkom rozmarnejnáhody. Každý jeho detail je ustanovený od večnosti a na-riadil ho teraz živý a vládnuci Boh. Bez Jeho dovolenia sanám nedotknú ani vlasu na hlave. „Myseľ človeka si pre-myslí cestu, ale Hospodin riadi Jeho krok“ (Pr 16,9). Akúistotu, silu a útechu by toto malo dať úprimnémukresťanovi! „V Tvojej ruke sú moje časy“ (Ž 31,16). Potommi dovoľte „utíšiť sa pred Hospodinom a čakať naNeho“ (Ž 37,7).
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Šiesta kapitola
BOŽIA ZVRCHOVANOSŤ

Božiu zvrchovanosť môžno definovať ako uplatňovanieBožej nadvlády (pozri predchádzajúcu kapitolu). On jeNajvyšší, nekonečne vyvýšený nad najvyššie stvorenie,Pán neba i zeme. Nie je nikomu podrobený, nikýmovplyvnený a je úplne nezávislý. Boh koná ako chce, lentak, ako chce a vždy tak, ako chce. Nikto Mu nekrížicestu, nikto Ho nebrzdí. Tak to jasne hovorí Jeho vlastnéslovo: „Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čochcem“ (Iz 46,10); „Podľa svojej vôle nakladá s ne-beským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, ktoby mohol prekážať Jeho rukám“ (Dan 4,32). Božská zvr-chovanosť znamená, že Boh je naozaj Bohom, rovnako ajpodľa mena, že je na tróne vesmíru, riadi všetko a pôsobína všetko „podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Ef 1,11).Charles Haddon Spurgeon vo svojej kázni naEvanjelium podľa Matúša 20,15 plným právom hovorí: 
Pre Božie deti niet utešujúcejšej vlastnosti než Jeho zvr-chovanosť. Aj za tých najnepriaznivejších okolností a aj pritých najťažších procesoch veria, že zvrchovanosť určila ichsúženia, že ich ovláda a že ich všetkých posvätí. Niet ničo-ho iného, za čo by mali deti naliehavo zápasiť, než vieroukaich Pána nad všetkým stvorením – kraľovanie Boha nadvšetkými dielami Jeho rúk – trón Boha a Jeho právo sedieťna tomto tróne. Na druhej strane vo svete niet nenávidenejšej vierouky,niet pravdy, z ktorej by boli spravili taký chaos, ako z úžas-nej, ohromnej, a predsa najistejšej vierouky Zvrchovanostinekonečného Hospodina. Ľudia dovolia byť Bohu všadeokrem Jeho trónu. Dovolia Mu byť v Jeho dielni, aby dávaltvar svetom a tvoril hviezdy. Dovolia mu byť v sirotinci,aby rozdeľoval almužnu a udeľoval svoje dary. 



Namiesto toho, ho dal do raja ako východiska zodpoved-nosti stvorenia, aby stál alebo padol podľa toho, či sa mupodarí alebo nepodarí dosiahnuť úroveň jeho zodpoved-nosti – poslušnosti voči svojmu Stvoriteľovi. Adam bolzodpovedný pred Bohom podľa Zákona, ktorý mu daljeho Stvoriteľ. Bola to zodpovednosť, neporušená zod-povednosť, ktorá sa skúšala za najpriaznivejších pod-mienok. Boh nedal Adama na miesto podmienečnej zodpoved-nosti stvorenia preto, že bolo správne umiestniť ho tam.Správne to bolo preto, lebo to urobil Boh. Boh stvoreniunedal život len preto, že to bolo z Jeho strany správne,t. z., že by bol pod tlakom tvorenia, bolo to však správnepreto, lebo tak urobil On. Boh je totiž zvrchovaný. Jehovôľa je najvyššia. Má ďaleko k bohu, ktorý je podakýmkoľvek zákonom spravodlivosti. On je sám sebezákonom, takže čokoľvek robí, je to dobré. Beda nespoko-jencovi, ktorý spochybňuje Jeho zvrchovanosť: „Bedatomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepommedzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čorobíš, tvoje dielo nemá cenu“ (Iz 45,9)?Ešte raz si pripomeňme, že Pán zvrchovane umiestnilIzrael na prechodné miesto. Druhá kniha Mojžišova(kapitoly 19, 20 a 24) nám o tom prináša dosť dôkazov.Stalo sa to súčasťou všetkých prisľúbení. Boh im dal istépravidlá. Požehnanie pre národ záviselo od ichdodržiavania Jeho ustanovení. Izrael mal však tvrdú šijua neobrezané srdce. Reptal proti Hospodinovi, opustilJeho Zákon, obracal sa k falošným bohom a odpadávalod Hospodina. Následne naň padol Boží súd, bol vydanýdo rúk svojich nepriateľov, rozptýlený po celej zemi a vo veľ-kom hneve Božej nepriazne zostal dodnes.Svoju zvrchovanosť Boh uskutočňoval aj vtedy, keďvyzdvihol satana a jeho anjelov, Adama a Izrael do pozí-cie svojej vlastnej zodpovednosti. Namiesto toho však,aby vo svojej zvrchovanosti odňal stvoreniu jeho zod-povednosť, práve vďaka nej ho dal na toto prechodné
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Dovolia Mu niesť Zem a podopierať jej stĺpy, zažíhaťnebeské svetlá alebo riadiť vlny oceánu, ktorý sa neprestávahýbať. Keď však Boh vystupuje na svoj trón, vtedy Jehostvorenia škrípu zubami. Keď ohlasujeme vyvýšenéhoBoha a Jeho právo konať svoju vôľu, zaobchádzať so svoji-mi stvoreniami tak, ako uzná za dobré, bez toho, žeby sa ichpýtal na názor, vtedy nás tíšia a zastrašujú a zapchávajú sipred nami uši. Lebo Boh na svojom tróne nie je bohom,ktorého majú radi. Je to však Boh na svojom tróne, o kto-rom radi kážeme. Je Bohom na svojom tróne, ktorémudôverujeme.
„Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj nazemi, v moriach a všetkých hlbinách“ (Ž 135,6). SvätéPísmo odkrýva mocného vladára takto: s bezkonkurenč-ným majestátom, neobmedzenou mocou a ničím neov-plyvniteľného. Žijeme však v dňoch, keď sa i tí najpra-vovernejší akosi boja Bohu priznať pravé božstvo. Vravia,že utláčanie Božej zvrchovanosti vylučuje ľudskú zod-povednosť; zatiaľ čo ľudská zodpovednosť je založená naBožej zvrchovanosti a je jej produktom. „Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mupáči“ (Ž 115,3). Zvrchovane si vybral umiestniť každé zosvojich stvorení na také konkrétne miesto, aké sa Mu z Je-ho pohľadu zdalo byť dobré. Stvoril anjelov; niektorýchpostavil na dočasné miesto, iným dal nemenné postave-nie pred Ním (1Tim 5,21) a ich hlavou ustanovil Krista(Kol 2,10). Netreba prehliadnuť, že anjeli, ktorí zhrešili(2Pt 2,5), boli Jeho stvoreniami rovnako, ako anjeli, ktorínezhrešili. Boh predsa len predvídal, že padnú. Napriektomu ich postavil na nestále, podmienečné miesto prestvorenia a umožnil im padnúť, hoci nebol pôvodcomich hriechu. Božia zvrchovanosť takisto vložila Adama do rajskejzáhrady na prechodné miesto. Keby Boh chcel, dal by hona nemenné miesto; mohol ho dať na také pevné miesto,ako nepadlých anjelov; mohol ho dať na také isté a ne-menné miesto, ako to, ktoré majú Jeho svätí v Kristovi.
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Kristovi boli určené isté podmienky. Mal byť splodenýna podobu hriešneho tela; mal vyniesť Zákon a vzdaťmu úctu; mal vyniesť všetky hriechy celého Božieho ľuduna svojom tele na drevo kríža; mal ich úplne odčiniť; malznášať Boží hnev; mal zomrieť a byť pochovaný. Posplnení týchto podmienok mu bola prisľúbená odmena(Iz 53,10-12). Mal byť prvorodený medzi mnohými brat-mi; mal dostať ľudí, ktorí mali šíriť Jeho slávu. Nech jepožehnané Jeho meno naveky, že tieto podmienky splnil!Pretože tak učinil, Otec zostáva zaviazaný slávnostnouprísahou, že zachová v čase a večnosťou požehná  kaž-dého z tých, za ktorých sa Jeho vtelený Syn prihovoril.Pretože On zaujal ich miesto, oni teraz môžu zdieľať Jeho.Jeho spravodlivosť je ich spravodlivosťou. Jeho miestopred Bohom je ich miestom, Jeho život je tiež ich životom.Niet jedinej podmienky, ktorú by nesplnili, ani jedinejzodpovednosti, ktorú by nevykonali, aby dosiahli večnúblaženosť. „Lebo jednou obeťou navždy zdokonalil tých,čo sa posväcujú“ (Hb 10,14).Tu máme teda Božiu zvrchovanosť ako na dlanizjavenú rôznymi spôsobmi, ktorými zaobchádza so svoji-mi stvoreniami. Časť anjelov, Adam a Izrael stáli na pod-mienečných miestach. Ďalšie požehnanie záviselo od ichposlušnosti a vernosti Bohu. V ostrom kontraste však„maličké stádo“ (Lk 12,32) dostalo nepodmienečné, neza-meniteľné miesto v Božom prisľúbení, v Božích rozhod-nutiach, u Božieho Syna; jeho požehnanie závisí od toho,čo preň urobil Kristus. „Ale pevný Boží základ stojí a mátúto pečať: Poznal Pán tých, ktorí sú jeho“ (2Tim 2,19).Základ, na ktorom stoja Boží vyvolení, je dokonalý; nič sak nemu nemôže pridať, ani sa od neho nemôže nič odňať(Kaz 3,14). Tu je teda najvyšší a najväčší prejav absolútnejBožej zvrchovanosti. On sa „zmilúva, nad kým chce, a za-tvrdzuje, koho chce“ (R 9,18).
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miesto a obdaril ho takou zodpovednosťou, akú považo-val za vhodnú. Na základe tejto zvrchovanosti Ho vní-mame ako Boha nad všetkým. Takto existuje dokonaláharmónia medzi Božou zvrchovanosťou a zodpoved-nosťou stvorenia. Mnohí hlúpo hovoria, že je nemožnéukázať, kde sa končí Božská zvrchovanosť a kde sa začí-na zodpovednosť človeka. Ľudská zodpovednosť sa začínapráve vo zvrchovanom usporiadaní Stvoriteľa. Čo sa týkaJeho zvrchovanosti, tá sa neskončila a nikdy sa neskončí!Pozrime sa na ďalšie dôkazy toho, že zodpovednosťstvorenia je založená na Božej zvrchovanosti. Koľko je v Pís-me zapísaných vecí, ktoré boli správne, lebo ich nariadilBoh – a ktoré by neboli správne, keby ich nenariadil. Akémal Adam právo jesť zo stromov v záhrade? Bolo to do-volenie jeho Stvoriteľa (1M 2,16), inak by bol zlodejom.Aké by mal Izrael právo vziať si egyptské šperky a oble-čenie (2M 12,35)? Žiadne, ak by mu to Hospodin nedovo-lil (2M 3,22). Aké mal Izrael právo zabiť toľko jahniat naobetu? Žiadne, iba ak mu to nariadil Boh. Aké mal Izraelprávo vyvraždiť všetkých Kanaáncov? Žiadne, iba ak muto nariadil Hospodin. Aké má právo manžel žiadať odsvojej manželky poslušnosť? Žiadne, iba ak to takustanovil Boh. A tak môžeme pokračovať ďalej. Ľudskázodpovednosť je založená na Božej zvrchovanosti.Ešte jeden príklad uplatnenia absolútnej Božej zvr-chovanosti: Boh poslal svojich vyvolených na iné miestonež Adama alebo Izrael. Poslal ich na nemenné miesto. Vovečnom zasľúbení bol Ježiš Kristus ustanovený ichHlavou, zobral ich zodpovednosť na seba, a vypracovalpre nich spravodlivosť, ktorá je dokonalá, neporaziteľnáa večná. Kristus stál na podmienečnom mieste, lebo „sapodriadil zákonu, aby spasil tých, čo boli pod zákonom“,no s tým nekonečným rozdielom, že kým ostatní zlyhali,On nezlyhal a ani nemohol zlyhať. Kto určil Kristovitakéto podmienečné miesto? Trojjediný Boh. Bola to zvr-chovaná vôľa, ktorá Ho určila, zvrchovaná láska, ktoráHo vyslala, zvrchovaná autorita, ktorá určila Jeho prácu.

Božia dokonalosť

40

Božia zvrchovanosť



Siedma kapitola
BOŽIA NEMENNOSŤ

Toto je jedna z Božích predností, o ktorej sa dostatočnenepremýšľa. Je to jedna z vynikajúcich vlastnostíStvoriteľa, ktorá Ho odlišuje od všetkých Jeho stvorení.Boh je neustále ten istý: nepodlieha zmene vo svojombytí, vlastnostiach alebo rozhodnutiach. Preto sa Bohprirovnáva ku skale (5M 32,4), ktorá zostáva nehybná, ajkeď okolo nej neustále pulzuje celý oceán. Aj napriektomu, že všetky stvorenia podliehajú zmene, Boh jenemenný. Lebo Boh nemá ani začiatok ani koniec. Jenaveky „Otec svetiel, u ktorého niet premeny anizatienenia v odvrátení“ (Jk 1,17).Po prvé, Boh je nemenný vo svojej podstate. Jehopovaha a bytie sú nekonečné a nepodliehajú žiadnymzmenám. Nikdy nebolo času, keď nebol; nikdy neprídečas, keď prestane existovať. Boh sa ani nevyvíjal, nerástola ani sa nezlepšil. Tým, kým je dnes, vždy bol a bude.„Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil“ (Mal 3,6), je Jehobezvýhradné tvrdenie. Nemôže sa zmeniť k lepšiemu,lebo je už dokonalý; tým, že je dokonalý, nemôže sazmeniť ani k horšiemu. V podstate nie je ovplyvnenýničím okrem seba samého, zlepšenie ani zhoršenie nie jemožné. Je neustále ten istý. Môže len povedať, „SOM,KTORÝ SOM“ (2M 3,14). Nedotýka sa Ho ani plynutiečasu. Na čele večnosti niet žiadnej vrásky. Jeho moc sapreto nikdy nezmenší a Jeho sláva nikdy nestratí. Po druhé, Boh je vo svojich vlastnostiach nemenný.Nech boli Božie vlastnosti pred vznikom vesmíruakékoľvek, teraz sú presne také isté, aké  zostanú naveky.Je to nevyhnutné, lebo sú to Jeho najväčšie prednosti, zák-ladné vlastnosti Jeho bytia. Semper idem (stále rovnaký)
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„Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdcaz rodu na rod“ (Ž 33,11). Preto čítame o „nezmeniteľ-nosti Jeho rozhodnutia“ (Hb 6,17).Tu môžno vnímať nekonečnú vzdialenosť, ktoráoddeľuje najvyššie stvorenie od Stvoriteľa. Tvorstvoa menlivosť sú súvzťažné pojmy. Ak by stvorenie nebolood prírody menlivé, nebolo by stvorením, ale Bohom. Odprirodzenosti nás to ťahá k ničomu, keďže pochádzamez ničoho. Naším zničením neostáva nič, len vôľa a udr-žiavajúca Božia moc. Nikto nedokáže udržať saméhoseba pri živote ani chvíľu. Každým dychom, ktorýnaberáme, úplne závisíme od Stvoriteľa. So žalmistomradostne priznávame, že „On duši našej život dal“ (Ž 66,9).Keď si to uvedomíme, malo by nás to nútiť, aby sme sav Jeho prítomnosti sklonili vedomí si našej ničotnosti,lebo „v ňom žijeme a hýbeme sa a máme naše bytie“. Ako padlé tvory nie sme iba menliví, ale všetko v nás jeproti Bohu. Sme ako „bludné hviezdy“ (Júd 13), mimosvojej vlastnej dráhy. Sme skazení „ako búrlivé more, keďsa nemôže upokojiť“ (Iz 57,20). Padlý človek je nestály.Jákobove slová týkajúce sa Rubena sa úplne vzťahujú navšetkých Adamových potomkov, ktorí „prekypeli sťavoda“ (1M 49,4). To teda neznamená pietu, ale je aj sú-časťou pravdy, že si máme všímať príkaz „odvráťte sa odčloveka“ (Iz 2,22). Od žiadnej bytosti nezávisíme.„Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého nietpomoci“ (Ž 146,3). Ak neuposlúchnem Boha, potom sizaslúžim, aby ma moji kamaráti podviedli a sklamali.Ľudia, ktorí ťa dnes majú radi, ťa zajtra môžu nenávidieť.Zástup, ktorý kričal „Hosanna Synovi Dávidovmu“ rý-chlo prešiel na „preč s ním, ukrižuj ho“. Tu je spoľahlivá útecha. Na ľudskú povahu sa ne-možno spoliehať, na Boha áno! Akokoľvek môžem byťnestály, akokoľvek moji priatelia môžu byť vrtkaví, Bohsa nemení. Keby sa menil tak, ako my, keby si dnesželal jednu vec a zajtra druhú, keby Ho ovládala
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je nápis na každej z nich. Jeho moc sa neoslabila, Jehomúdrosť nezmenšila, Jeho svätosť sa nepošpinila. Božievlastnosti sa nemôžu zmeniť tak, ako nemôže prestaťexistovať božstvo. Jeho vierohodnosť je nemenná, leboJeho slovo „naveky pevne stojí v nebesiach“ (Ž 119,89).Jeho láska je večná: „Miloval som ťa večnou láskou“ (Jer31,3). A „keďže miloval svojich, ktorí boli na svete,preukázal im dokonalú lásku“ (Jn 13,1). Jeho milosťneprestáva, lebo „trvá naveky“ (Ž 100,5).Po tretie, Boh je nemenný vo svojom rozhodnutí, Jehovôľa sa nikdy nemení. Možno niekto bude namietať, keďsi prečíta, že „Hospodin oľutoval, že učinil človeka nazemi“ (1M 6,6). Že by si Písmo protirečilo? Naša prváodpoveď znie: nie, nemôže si protirečiť. Štvrtá knihaMojžišova 23,19 jasne hovorí: „Boh nie je človekom, abyklamal, ani ľudským synom, aby ľutoval.“ Vysvetlenie jejednoduché. Keď Boh hovorí o sebe, často svoj jazykprispôsobuje našej obmedzenej chápavosti. Opisuje saako ten, kto má údy tela ako oči, uši, ruky. Hovorí o sebe ako „precitá“ (Ž 78,65), ako „skoro vstá-va“ (Jer 7,13 R); a predsa ani nedrieme, ani nespí. Keďzavádza zmenu do svojho zaobchádzania s ľuďmi, opisujepriebeh svojho konania ako „ľútosť“. Áno, Boh sa vo svojom rozhodovaní nemení. „Veďneodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie“ (R 11,29).Musí to tak byť, lebo „On ostáva vždy jeden. Kto muodolá? Čo sa mu zachce, to aj vykoná“ (Job 23,13). 
Vo všetkom navôkol je zmena a skaza,Nech ten, čo sa nemení, s nami ostáva.

Boží zámer sa nikdy nemení. To, že človek mení svojerozhodnutia a plány, spôsobuje jedna z nasledujúcichvecí: túžba vedieť predvídať, aby ich mohol všetky pred-pokladať alebo nedostatok sily na to, aby ich mohol usku-točniť. Keďže Boh je vševediaci a všemohúci, nemánikdy dôvod svoje rozhodnutia upravovať. Nie,
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Božia nemennosť, ako oblak, ktorý stál medzi Izraelit-mi a Egypťanmi, má svoju temnú aj svetlú stránku.Zaručuje vykonanie Jeho hrozieb, ale aj uskutočnenie Jehoprísľubov; ničí nádej, z ktorej sa vinní nerozumne tešia, žebude zhovievavý k svojim krehkým a chybujúcim stvore-niam a že s nimi bude zaobchádzať oveľa citlivejšie, nežmožno očakávať podľa Jeho tvrdení. Oproti týmto zrad-ným a arogantným špekuláciám stojí slávnostná pravda,že Boh je v pravdovravnosti a v zámere, v dôveryhodnos-ti a v spravodlivosti nemenný (J. Dick, 1850).
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náladovosť, kto by sa mohol na Neho spoľahnúť? On jevšak vždy ten istý. Jeho zámer je nemenný, Jeho vôľastála, Jeho slovo to isté. Zatiaľ čo mocný príval odplavívšetko okolo nás, toto je skala, na ktorú môžeme postaviťsvoje nohy. Stálosť Božej osoby zaručuje naplnenie Jehoprísľubov: „Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky saklátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluvapokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúvanad tebou“ (Iz 54,10).Takéto je povzbudenie k modlitbe. „Aká útecha by tobola modliť sa k bohu, ktorý každú chvíľu mení svojufarbu ako chameleón? Kto by predložil žiadosť svets-kému vládcovi, ktorý by bol taký menlivý, že jednéhodňa by požiadavke vyhovel a na druhý deň ju poprel?“(S. Charnock, 1670). Ak by sa niekto opýtal, aký zmyselmá modliť sa k Tomu, ktorého vôľa je nemenná,odpovedáme: lebo si to žiada. Aké požehnania Bohprisľúbil bez toho, aby sme ich hľadali? „A máme v ňomistotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľajeho vôle“ (1Jn 5,14). Vždy si želá to, čo je pre dobro Jehodieťaťa. Žiadať niečo proti Jeho vôli nie je modlitba. To sapovažuje za odpor.Utrpenie hriešnikov spočíva v nasledujúcom: Tí, ktoríNím pohŕdajú, prestupujú Jeho zákony, nemajú účasť naJeho sláve, ale svoj život žijú, akoby ani neexistoval, ne-smú predpokladať, že keď nakoniec budú volať k Nemuo milosť, zmení svoju vôľu, vezme späť svoje slovo a zru-ší svoje strašné hrozby. Nie, On napriek tomu prehlásil:„Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sanezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasnovolať na mňa, nevypočujem ich“ (Ez 8,18). Boh nepopriesám seba, aby uspokojil ich chúťky. Boh je svätý, a tonemeniteľne. Preto Boh nenávidí hriech. A nenávidí honaveky. Odtiaľ pochádza večnosť trestu pre všetkých,ktorí zomreli v hriechoch.
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Ôsma kapitola
BOŽIA SVÄTOSŤ

„Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?Pretože ty jediný si svätý“ (Zj 15,4). Boh jediný jenezávisle, nekonečne a nemenne svätý. Písmo Hooslovuje prívlastkom „svätý“. A On taký aj je, lebo v Ňommožno nájsť súhrn všetkých vynikajúcich mravnýchvlastností. Je absolútne čistý, nepoškvrnený ani tieňomhriechu. „Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy“ (1Jn1,5). Svätosť je najvyššou vlastnosťou Božej prirodzenos-ti; úžasný Boh je „velebný v svätosti“ (2M 15,11). Pretočítame: „Pričisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Tynemôžeš hľadieť na trápenie“ (Ab 1,13). Keďže Božia moc je v protiklade k prirodzenej sla-bosti stvorenia, keďže Jeho múdrosť je v úplnom proti-klade k najmenšej chybe v porozumení alebo hlúposti,Jeho svätosť je úplnou antitézou každej mravnej chybyalebo nečistoty. Boh si za starých čias v Izraeli vyberalspevákov, „ktorí mali v svätej nádhere spievať chvá-lospevy“ (2Kron 20,21). „Moc je Božia ruka alebo rameno,vševedúcnosť Jeho oko, milosť Jeho vnútro, večnosť Jehotrvanie, ale svätosť je Jeho krása“ (S. Charnock). To je to,za čo Ho predovšetkým milujú tí, ktorí boli oslobodení odvlády hriechu. Hlavný dôraz sa kladie na túto Božiu dokonalosť. 
Boh sa častejšie oslovuje svätý než Všemohúci a táto časťJeho dôstojnosti Ho predstavuje viac, než akákoľvek iná.Nikde nenájdete „Jeho mocné meno“ alebo „Jeho pravdivémeno“, ale Jeho veľké meno, a najviac Jeho sväté meno.Toto je najvyšší titul úcty; v ňom sa objavuje vznešenosťa posvätnosť Jeho mena (S. Charnock). 
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nesväté. Človeka stvoril „priameho“ (Kaz 7,29), na obraza podobu Stvoriteľa. Padlých anjelov stvoril pôvodnesvätých, lebo vieme, že „si nezachovali svoju pôvodnúhodnosť“ (Júd 6). O satanovi sa píše: „Bol si dokonalý v svo-jich cestách odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, čo sazistila zvrátenosť pri tebe“ (Ez 28,15).Božia svätosť sa prejavuje v Jeho Zákone. TentoZákon zakazuje hriech vo všetkých jeho formách – v tejnajjemnejšej, ako aj v tých najplnších podobách: úmyselmysle, ako aj znečistenie tela; tajná túžba, aj skutok. Pretočítame: „A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté,spravodlivé a dobré“ (R 7,12). Áno, „Hospodinov príkazje jasný, osvecuje oči. Hospodinova bázeň je čistá, zostá-va naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol súspravodlivé“ (Ž 19,8-9).Božia svätosť sa prejavila na kríži. Nekonečnú Božiusvätosť a hrôzu hriechu podivuhodne a predsa najsláv-nostnejšie vyjadruje vykúpenie. Ako veľmi Boh musíhriech nenávidieť, keď bol prisúdený Jeho Synovi, že hoodsudzuje do krajných pustatín!
Ani všetky čaše súdu, čo boli alebo budú vyliate na skazenýsvet, ani horiaca pec hriešnikovho svedomia, ani nezvratnýrozsudok, ktorý vyriekol nad vzbúrenými démonmi, anivzdychy zatratených bytostí, nedávajú takú predstavu o Bo-žej nenávisti voči hriechu, ako hnev, ktorý dopustil Boh nasvojho Syna. Božia svätosť nikdy nebola krajšia a pôvab-nejšia ako vtedy, keď sa na Spasiteľovej tvári zračili smr-teľné kŕče. V Žalme 22 to sám priznáva. Hoci Boh od Nehosvoju usmiatu tvár odvrátil a do srdca Mu vrazil svoj ostrýnôž, ktorý zosilnil Jeho hrozný výkrik: „Bože môj, Bože môj,prečo si ma opustil?“, tejto prednosti sa klania: „Ty si svätý“(v. 3) (S. Charnock).
Pretože Boh je svätý, hriech nenávidí. Miluje všetko,čo je v súlade s Jeho zákonmi a je proti všetkému, čo jeproti nim. Jeho slovo hovorí jasne: „Lebo ohavný jeHospodinu zvrhlík“ (Pr 3,32). A ďalej, „úmysly zlého sú
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Serafíni pred nebeským trónom slávnostne  oslavujútúto dokonalosť, ako žiadnu inú, slovami: „Svätý, svätý,svätý je Hospodin mocností“ (Iz 6,3). Túto dokonalosťvyčlenil sám Boh. „Neznesvätím svoju zmluvu“ (Ž 89,35).Boh prisahá svojou svätosťou, lebo je to najplnšie vyja-drenie Jeho samého. Preto nás napomína: „Ospevujte Hospodina, Jehozbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku“ (Ž 30,4)! „Totomôžeme pokladať za transcendentálnu vlastnosť, ktoráprechádza cez ostatné a vrhá na ne lesk. Je to vlastnosťvlastností“ (J. Howe, 1670). Takto čítame o „láskavostiHospodinovej“ (Ž 27,4), ktorá nie je ničím iným než svä-tou ozdobou (Ž 110,3). 
Ako sa zdá byť problémom určenie znamenitosti nad všetkyJeho ostatné prednosti, tak je to aj so slávou všetkého ostat-ného: ako je to so slávou Boha, tak je to aj so slávou každejJeho prednosti; ako je Jeho moc ich silou, tak je Jeho svätosťich krásou; ak by boli všetky slabé bez všemohúcnosti, ktoráich podporuje, bez svätosti, ktorá ich krášli, by neboli pô-vabné. Keby čokoľvek malo byť poškvrnené, svoju česť bystratil celý zvyšok tak, ako by v jedinej chvíli slnko stratilosvoje svetlo, teplo, silu, plodiacu a oživujúcu moc. Ako jev kresťanstve leskom každej milosti úprimnosť, tak je čisto-ta nádherou každej vlastnosti Boha. Jeho spravodlivosť jesvätou spravodlivosťou, Jeho múdrosť svätou múdrosťou,Jeho moc „svätým ramenom“ (Ž 98,1). Jeho pravda aleboprísľub „svätým slovom“ (Ž 105,42). Jeho meno, ktoréoznačuje všetky Jeho vlastnosti spolu, „je sväté“ (Ž 103,1)(S.Charnock).
Božia svätosť sa prejavuje v Božích dielach. „Spra-vodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a mi-lostivý vo všetkých svojich skutkoch“ (Ž 145,17). OdNeho nemôže pochádzať niečo, čo nie je vynikajúce.Svätosť je pravidlom všetkých Jeho skutkov. Všetko, čona počiatku stvoril, vyhlásil za „veľmi dobré“ (1M 1,31).Neurobil by to, keby v tom bolo niečo nedokonalé alebo
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cich kresťanov miluje, je veľmi často považovaný za chá-pavého starca, ktorý sám síce nemá zmysel pre bláznov-stvo, nad indiskrétnosťou mladosti však zhovievavo pri-žmúri oči. Písmo však hovorí: „U teba nemá miestanešľachetník“ (Ž 5,5). A inde: „Boh ... môže trestaťkaždý deň“ (Ž 7,12). Ľudia však odmietajú veriť v také-hoto Boha a škrípu zubami, keď ich pozornosť zamest-náva Jeho nenávisť k hriechu. Hriešny človek „nevy-našiel“ svätého Boha, tak ako nevytvoril ani ohnivé jaze-ro, v ktorom bude naveky trpieť. Pretože Boh je svätý, súhlas s Ním na úrovni aktivitystvorenia je celkom nemožný. Padlé stvorenie by skôrvytvorilo svet, než robilo to, čo je v súlade s nekonečnoučistotou. Vari temnota môže prebývať so svetlom? Môžesa Nepoškvrnený tešiť z „poškvrneného rúcha“ (Iz 64,5)?Aj to najlepšie, čo prináša hriešnik, je poškvrnené.Skazený strom nemôže prinášať dobré ovocie. Boh bypoprel seba, ponížil by svoje prednosti, keby sa pokladalza spravodlivého a svätého a nebol by taký; a nie je ničtaké, čo by malo na sebe najmenšiu škvrnu v porovnanís Božou prirodzenosťou. To, čo si žiada Jeho svätosť,však Jeho milosť poskytuje v Ježišovi Kristovi, našomPánovi. Každý úbohý hriešnik, ktorý k Nemu bežal, abynašiel útočisko, stojí „obdarený v milovanom“ (Ef 1,6).Pretože Boh je svätý, náš postoj k Nemu si vyžadujenajvyššiu úctu. „Nebesá oslavujú Tvoju divotvornosť,Hospodine, a Tvoju vernosť v zbore svätých“ (Ž 89,6).A ďalej: „Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a klaňajtesa pred Jeho podnožou, On je svätý“ (Ž 99,5). Áno, „predJeho podnožou“, v najnižšej polohe poníženosti, predNím sklonení. Keď Mojžiš pristúpil k horiacemu kru,Boh povedal: „Zobuj si obuv z nôh“ (2M 3,5). Lebo Jemusa má slúžiť „s bázňou“ (Ž 2,11). Jeho požiadavka naIzrael bola: „Na tých, ktorí sú mi blízki, ukážem sasvätým a oslávim sa pred všetkým ľudom“ (3M 10,3).Čím väčšiu majú naše srdcia bázeň pred Jehonevysloviteľnou svätosťou, tým prijateľnejšie budú naše
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Hospodinu ohavnosťou“ (Pr 15,26). Znamená to teda, žehriech musí nevyhnutne trestať. Hriech už nemôže exis-tovať bez Jeho trestu a tiež vzbudzuje Jeho nenávisť. Bohhriešnikom často odpustil, ale nikdy neodpustil hriechu;hriešnikovi sa odpúšťa iba vďaka Tomu, ktorý niesol jehotrest; lebo „bez preliatia krvi nieto odpustenia“ (Hb 9,22).Preto vieme, že „Hospodin sa pomstí na svojich pro-tivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom“ (Nah1,2). Za jeden hriech Boh vyhnal našich prvých rodičov z ra-ja; za jeden hriech celé potomstvo Kanaánu padlo pod kliat-bu, ktorá na nich zostáva dodnes; za jeden hriech bolMojžiš vylúčený zo zasľúbenej zeme; Elíšov sluhapadol malomocný; Ananiáš a Zafíra boli pre zem ži-vých stratení. Tu nachádzame dôkaz o duchovnej inšpirácii Písma.Ľudia so zatvrdeným srdcom však naozaj neveria v Božiusvätosť. Ich predstava o Jeho osobe je veľmi jednostranná.Nerozumne dúfajú, že Jeho milosť preváži všetko ostat-né. Slová Žalmu 50,21 je Božia zbraň proti nim. „Myslíš si,že som ako ty?“ Myslia iba na boha, ktorý je vytvorenýpodľa vzoru ich zlých sŕdc, teda pokračovaním ichbláznivej nerozumnosti. Taká je svätosť, ktorá sa pripisu-je božskej povahe a charakteru v Písme, ktorá jasnepoukazuje na svoj nadľudský pôvod.Charakteristika, ktorá sa prisudzuje bohomstarovekého a moderného pohanstva, sa veľmi odlišujeod nepoškvrnenej čistoty, ktorá patrí skutočnému Bohu.Nevýslovne svätého Boha, ktorému sa nadovšetko hnusívšetok hriech, „nevynašiel“ nikto z Adamových padlýchpotomkov! Keď človeku ukážete Toho jediného, ktorý jenekonečne a nezameniteľne svätý, odhalíte hroznú ska-zenosť ľudského srdca a jeho nepriateľstvo voči živémuBohu. Jeho vlastná predstava o hriechu sa praktickyobmedzuje na to, čo svet nazýva zločinom. Všetko ostat-né človek zľahčuje ako „chyby“, „omyly“, „slabosti“. A ajtam, kde si priznáva hriech, hľadá si výhovorky a zá-važnosti zľahčuje. Boh, ktorého veľká väčšina praktizujú-
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Deviata kapitola
BOŽIA MOC

Ak o Bohu nepremýšľame ako o všemocnom a všemú-drom, nemôžeme mať o Ňom správnu predstavu. AkBoh nemôže robiť to, čo chce a ako sa Mu páči, nemôžebyť Bohom. Tak, ako má Boh vôľu rozhodnúť sa pre to, čopovažuje za dobré, má aj moc svoju vôľu vykonať.
Božia moc je schopnosť a sila, prostredníctvom ktorej môžeBoh spôsobiť všetko, čo si želá, čokoľvek, čo môže Jehonekonečná múdrosť nariadiť a pre čokoľvek sa nekonečnáčistota Jeho vôle rozhodne... Ako je svätosť krásou všetkýchBožích vlastností, tak je moc tým, čo dáva život a chodvšetkým prednostiam Božej prirodzenosti. Večné rozhodnu-tia by boli zbytočné, keby nezasahovala moc a nevykoná-vala ich. Bez moci by bola Jeho milosť len slabým súcitom,Jeho prísľuby prázdnym zvukom a Jeho hrozby obyčajnýmstrašiakom. Božia moc je ako On sám; nekonečná, večná,nepochopiteľná; stvorenie ju nedokáže ani kontrolovať,ani potlačiť, ani zmariť. (S. Charnock)
„Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Bo-ha je moc“ (Ž 62,12). „Raz prehovoril Boh“ – nič viac ne-treba! Nebo a zem sa pominú, ale Jeho slovo pretrvánaveky. „Raz prehovoril Boh“, ako to Jeho Božskejvznešenosti pristane! My, úbohí smrteľníci, môžeme ho-voriť často, a predsa nás nikto nemusí počuť. On pre-hovorí len raz a hrom Jeho moci počuť na tisícichvrchoch. 
Hospodin zahrmel na nebi. Najvyšší vydal svoj hlas,kamenec, uhlie ohnivé. Vystrelil svoje šípy – rozosial ich,i mnohé blesky – zmiatol ich. Ukázali sa vodné riečiská,obnažili sa základy sveta od Tvojej hrozby, Hospodine, odhnevlivého dutia Tvojho dychu. (Ž 18,14-16)
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postoje voči Nemu.  Pretože Boh je svätý, mali by sme túžiť podriadiť saMu. Jeho prikázanie znie: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (1Pt1,16)! Nekáže nám, aby sme boli všemohúci alebo vševe-diaci, ako je On, ale svätí, a to „v celom svojom počínaní“(1Pt 1,15). „Toto je najdôležitejší spôsob uctievania Boha.Ani vznešeným obdivom, výstižnými výrazmi ani okáza-lou službou Ho neoslávime tak, ako keď sa s Ním usilu-jeme hovoriť v nepoškvrnenom rozpoložení a riadiť sapodľa Neho“ (S. Charnock). Keď teda samotný Boh jezdrojom a prameňom svätosti, svätosť hľadajme u Ne-ho; nech je naša každodenná modlitba taká! Nech vás„celých posvätí, a pri príchode nášho Pána Ježiša Kristanech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bezúhony“ (1Tes 5,23).
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Moc sa používa aj ako Božie meno: „Uvidíte Syna človekasedieť po pravici Moci“ (Mk 14,62), to znamená po praviciBoha. Boh a moc sú pojmy navzájom také neoddeliteľné, žesa dajú zamieňať. Aká nesmierna je Jeho podstata nepripú-taná k miestu; aká je nekonečná! Nedá sa zmerať v čase;taká je všemohúca a vzhľadom na činnosť neobmedziteľná.(S. Charnock)
„Toto sú, hľa, len okraje Jeho ciest, a len tichučké slovosme z toho počuli. Kto však pochopí hrmenie Jeho sily“(Job 26,14)? Kto zráta všetky pamätníky Jeho moci? A ten,ktorý zobrazuje Jeho moc vo viditeľnom stvorení, jeúplne nad našu schopnosť chápať. O čo menej chápemeJeho všemohúcnosť! A len máličko z Božej moci je zjavenév Jeho dielach. „Detaily jeho ciest“ pozorujeme v stvorení, v pro-zreteľnosti, vo vykúpení, ale v nich vidno iba „nepatrnýdetail“ Jeho moci. V Abakukovi 3,4 sa píše najmä toto:„A tým je zahalená Jeho moc“. Sotva si možno predstaviťniečo prepiatejšie než obrazotvornosť tejto kapitoly. A pred-sa v nej nič nepredstihuje vznešenosť tohto výroku. Pro-rok (v obraze) spozoroval mocného Boha, ako rozhadzu-je vrchy a prevracia hory, ktoré by mohol niekto pova-žovať za úžasný prejav Jeho moci. Ba dokonca, ako hov-orí náš verš, je to skôr „zahalenie“ než „odkrytie“ Jehomoci. Čo to znamená? Moc Božstva je taká nepred-staviteľná, nesmierna a taká nekontrolovateľná , že toúžasné vrenie, ktoré v prírode spôsobuje, Jeho nekoneč-nú moc skôr ukrýva než odkrýva! Spojenie nasledujúcich pasáží je naozaj nádherné:„Kráča po vysokých vlnách mora“ (Job 9,8) – vyjadrujenekontrolovateľnú Božiu moc. „Prechádza sa po nebeskejklenbe“ (Job 22,14) – hovorí o nesmiernosti Jeho prítom-nosti. „Na krídlach vetra sa uberáš“ (Ž 104,3) – vyjadrujenesmiernu pohotovosť Jeho skutkov. Posledný výraz jeveľmi pozoruhodný. Nehovorí o tom, že „letí“, alebo„beží“, ale že „sa uberá“, a to na samých „krídlach vetra“
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„Raz prehovoril Boh.“ Všimnite si Jeho nemennúautoritu. „Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi?Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími“ (Ž 89,6)?„Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa svojejvôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme;niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtaťsa Ho: Čo to robíš“ (Dan 4,32)? To sa otvorene ukázalo,keď sa Boh vtelil a prebýval medzi ľuďmi. Malomocné-mu povedal: „Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od ma-lomocenstva“ (Mt 8,3). Na toho, čo ležal v hrobe už štyridni, zavolal: „Lazar, poď von“, a mŕtvy vyšiel von. NaJeho jediné slovo sa utíšil vietor aj na rozbúrené vlny ja-zera. Jeho autoritatívnemu príkazu sa nemohla vzoprieťani légia démonov.„U Boha je moc“, a len u Neho samého. Jediná by-tosť v celom vesmíre nemá ani atóm moci, ak jej ju Bohnepridelí. Božiu moc však nemožno získať, ani nezávisíod uznania inou autoritou. Závisí iba od Neho. 
Božia moc je ako On sám, samostatná a sebestačná. Naj-mocnejší spomedzi ľudí k tomu, aby zväčšili mocVšemocného nemôžu pridať ani za mak moci. Boh nesedína mohutnom tróne a neopiera sa o žiadnu pomocnúruku. Jeho dvor neudržiavajú dvorania, a slávu si nepožičia-va od svojich stvorení. On sám je veľkým ústredným zdro-jom a pôvodcom všetkej moci. (C. H. Spurgeon)
Celé stvorenie nesie svedectvo nielen o úžasnej Božejmoci, ale aj o Jeho úplnej nezávislosti od všetkýchstvorených vecí. Počujte Jeho vlastnú námietku: „Kde sibol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozum-né, ak vieš! Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztia-hol nad ňou merací pás! Na aký základ boli spustené jejpiliere a kto položil jej uholný kameň“ (Job 38,4-6)?Ľudská pýcha leží celkom v prachu !
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„ľudí i zvierat“ (Ž 36,7). On „všetko udržiava svojímmocným slovom“ (Hb 1,3). Záchrana zeme pred silou mora je ďalším jasným prí-kladom Božej moci. Ako sa udržiava tento búrlivý prvokspútaný vo svojich medziach, ktoré prvýkrát zviazal a v kto-rých pokračuje svojím smerom bez toho, žeby zaplavilZem a nižšie stvorenia porozbíjal na kusy? Prirodzenémiesto vody je nad zemou, lebo je ľahšia, a pod vzdu-chom, lebo je ťažšia. Kto potlačí jej prirodzenú kvalitu?Určite to nie je a nemôže byť človek. Je to príkazStvoriteľa, ktorý ju drží na uzde: „Vtedy som povedal: Ažpotiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojichvĺn“ (Job 38,11). Zachovávanie sveta je úžasným pripo-menutím Božej moci!Uvažujte, ako Božia moc vládne. Vezmite si Jehoobmedzovanie satanovej zloby. „Diabol, obchádza akorevúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1Pt 5,8). Napĺňa honenávisť voči Bohu a zlomyseľné nepriateľstvo vočiľuďom, najmä svätým. Ten, ktorý závidel Adamovi v ra-ji, aj nám závidí radosť z užívania všetkých Božíchpožehnaní. Keby chcel, mohol by s nami zaobchádzaťtak, ako s Jóbom; zoslal by na plody zeme oheň z neba,vyhubil by dobytok, prinútil by vietor, aby zboril našedomy a pokryl by naše telá vredmi. Aj keď si to ľudianevedia uvedomiť, Boh ho vo veľkej miere drží na uzde,bráni mu vykonať jeho zlé úmysly a v rámci svojhousporiadania ho obmedzuje.Rovnako Boh bráni prirodzenému úpadku ľudí. Znášavzplanutia hriechu, aby ukázal, akú strašnú pohromuspôsobilo odpadnutie človeka od svojho Stvoriteľa. Kto sivšak dokáže predstaviť desivú vzdialenosť, do ktorej saľudia ponárali, len aby odstránili Božiu pravicu, ktorá ichobmedzovala? „Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ichnohy sa náhlia prelievať krv“ (R 3,14-15). To vystihuje po-vahu každého Adamovho potomka. Keby v ceste nestálaBožia moc, svet by mal živnú pôdu pre neovládateľnúbezuzdnosť a tvrdohlavú hlúposť! Pozri Žalm 93,3-4. 
59

– na najrýchlejších časticiach, ktoré vrhá v najväčšíchzávanoch a ktoré strháva s takmer nepredstaviteľnourýchlosťou, a predsa sú pod Jeho nohami a úplne podJeho kontrolou! Uvážte teraz, aká je Božia moc v stvorení. „Tvoje súnebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ichzaložil; sever i juh Ty si stvoril“ (Ž 89,11-12). Skôr akozačne pracovať človek, musí mať nástroje a materiál. Bohvšak začal z ničoho a samotným svojím slovom z ničohovytvoril všetko. Rozum to nedokáže pochopiť. Boh„riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa“ (Ž 33,9).Prvotná hmota počula Jeho hlas. „Boh riekol buď... a taksa stalo“ (1M 1). Rovnako môžeme zvolať: „Máš mocnú pra-vicu, silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica!“ (Ž 89,14)!
Kto, pri pohľade na polnočnú oblohu bdejúcim okompozoruje jej meniace sa divy; kto sa môže zdržať otázok, z čo-ho boli ich mocné obežnice vytvorené? Ťažko pochopiť, žeboli vytvorené bez materiálu. Vyrástli zo samotnej prázdno-ty. Vznešená látka všeobecnej prírody sa vynorila z ničoho.Aké nástroje použil Najvyšší Architekt nato, aby dal detai-lom s takou znamenitou presnosťou formu a celku takýnádherný lesk? Ako to celé do jednej dokonale proporčneja skvele vypracovanej štruktúry spojil? Prostým príkazomvšetko zakončil. „Nech sú“, povedal Boh. Nič viac nepridala hneď povstala nádherná stavba, ktorú tvoria všetkykrásy, ktorá ukazuje nespočetné prednosti a uprostredočarených serafínov hlása svojmu veľkému Stvoriteľovichválu. „Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dy-chom Jeho úst ich všetky voje“ (Ž 33,6) (James Hervey,1789).
Všimnite si Božiu moc zachovávať. Žiadne stvorenienemá moc zachovať sa. „Vari rastie papyrus bez močiara,alebo vyrastie šachor bez vody“ (Job 8,11)? Človek ajzvieratá by zahynuli, keby nemali rastliny ako potravua rastliny by uschli a zahynuli, keby zem nezavlažovaliživotodárne zrážky. Preto sa Boh nazýva Záchrancom
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ktorú by Mu padlo zaťažko vypočuť si, nijaká potreba,ktorej uspokojenie by bolo pre Neho priveľmi náročné,nijaká vášeň taká silná, že by ju nedokázal potlačiť, nijaképokušenie primocné, aby pred ním neuchránil a nijakábieda taká hlboká, aby sa jej nepomohol zbaviť. „Hos-podin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?“(Ž 27,1). „Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás,a nad to všetko môžeme urobiť omnoho viac, akoprosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kris-tovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen“(Ef 3,20-21).
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Uvažujte, ako Božia moc súdi. Keď udiera, nikto sa muneubráni (pozri Ez 22,14). Najhrozivejšie to dokazujepotopa. Boh otvoril okná nebies a na Zem spustil veľképrúdy vody a (okrem zachránených v arche) zmietol celéľudstvo, ktoré bolo proti búrke Jeho hnevu bezmocné.Hriešne mestá zničili ohnivý dážď a síra z neba. Keď dofaraóna a jeho vojska pri Červenom mori udrel Boh, boliúplne bezmocní. V Liste Rimanom 9,22 nachádzamehrozivé slovo: „A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázaťsvoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpez-livosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu.“ Svojuveľkú moc nad hriešnikmi Boh dokáže nielen ich uväz-nením v Gehene, ale aj tým, že ich telá a duše nadpriro-dzene zachová vo večných plameňoch ohnivého jazera. Pred takým Bohom sa všetci právom trasú. Neúctivésprávanie voči Tomu, ktorý nás môže rozpučiť ľahšie, akomy moľu, je samovražedné. Otvorený vzdor voči Tomu,ktorého zahaľuje všemohúcnosť a ktorý kedykoľvekpodľa svojho želania môže rozsekať na kusy alebouvrhnúť do pekla, je najväčšie šialenstvo. Aby sme savrátili k najnižšej pohnútke, je len čiastočne múdre, žedbáme na Jeho prikázanie: „Bozkávajte Mu nohy, aby sanerozhneval a vy, aby ste cestou nezahynuli, lebo náhlevzplanie Jeho hnev“ (Ž 2,12).Osvietená duša sa takémuto Bohu klania oprávnene.Úžasné a nekonečné prednosti takejto Bytosti volajú povrelom uctievaní. Ak si mocní a slávni ľudia robia nárokna obdiv sveta, o koľko viac by nás mala napĺňať úžasoma prejavmi úcty moc Všemohúceho! „Hospodine, kto jemedzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svä-tosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky“ (2M15,11)?Svätí takémuto Bohu oprávnene dôverujú, je totiž ho-den bezvýhradnej dôvery. Pre Neho nie je nič priťažké.Keby bol Boh v moci obmedzený a Jeho sila by malahranice, právom by sme si mohli zúfať. Keď však vidíme,že je zahalený do všemohúcnosti, neexistuje modlitba,
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Desiata kapitola
BOŽIA VERNOSŤ

Nevera je jeden z najvýraznejších hriechov týchto čias.Vo svete obchodu, až na vzácne výnimky, už ľudské slovonie je záväzné. V spoločenskom svete sa manželská ne-vera vyskytuje všade, posvätné manželské záväzky saporušujú tak ľahko, ako keď odhadzujete staré oblečenie.V duchovnej oblasti tisíce ľudí, ktorí sa slávnostneduchovne zaviazali kázať pravdu, nemajú zábranynapadnúť alebo poprieť ju. Čitateľ, ani spisovateľnemôže tvrdiť, že by bol tohto hrozného hriechu celkomzbavený. Koľkými spôsobmi sme už boli Kristovi, svetlua výsadám, ktoré nám Boh zveril neverní! Akéosviežujúce a požehnané je pozdvihnutie zraku a nadvýjavom ruín zbadať Toho, ktorý je vo všetkom a vždyverný!„Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom“ (5M7,9). Táto vlastnosť je vlastná Jeho bytiu, bez nej by nebolBohom. Byť neverný by pre Boha znamenalo konať protisvojej prirodzenosti, čo nie je možné. „Ak sme neverní, onzostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého“ (2Tim2,13). Vernosť je jednou zo slávnych predností Jeho bytia.Je do nej odetý: „Hospodine, Bože mocností, kto je ako Ty,mocný, Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba“ (Ž 89, 9).O chvíli, keď sa Boh vtelil, bolo tiež povedané:„Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravdabude opaskom na jeho bedrách“ (Iz 11,5). Aké je len slovo Žalmu 36,6: „Ó, Hospodine, po nebe-sia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť.“Vysoko nad všetkou konečnou chápavosťou je nemennáBožia vernosť. Všetko, čo sa týka Boha je úžasné a ohro-mujúce. On nikdy nezabúda, nikdy nezlyháva, nikdy
63



na to, že ich naplní? Skutočne od Neho očakávame, že prenás urobí všetko, čo povedal? Naozaj s bezvýhradnouistotou veríme slovám: „Verný je ten, ktorý nám dalzasľúbenia“ (Hb 10,23)?V našom živote sú obdobia, keď dokonca ani prekresťanov nie je ľahké veriť, že Boh je verný. Vieru mámeunavenú, oči zastreté slzami a už si nedokážeme všim-núť ani stopy Jeho lásky. Uši nám pobláznil ruch sveta,utrápil bezbožný šepot satana a už nedokážeme počuťsladký prízvuk v Božom tichom a nenápadnom hlase.Dobre opatrované plány sa prekazili, priatelia, na ktorýchsme sa spoliehali, nás opustili, brat alebo sestra v Kris-tovi nás zradili. Sme ohromení. Chceli sme byť verníBohu a teraz Ho pred nami ukrýva temný oblak. Považujeme za ťažké, priam za nemožné, zosúladiťJeho zamračenú prozreteľnosť s Jeho dobrotivýmiprísľubmi, pretože sme telesní.  Ó, váhavá duša, hľadajmilosť dbať na slová Izaiáša 50,10: „Kto z vás sa bojíHospodina a počúva hlas Jeho služobníka? Kto chodív tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospo-dinovo a nech sa spolieha na svojho Boha!“Keď ste v pokušení pochybovať o Božej vernosti,zvolajte: „Odíď, satan!“ Hoci tajomné Božie konaniehneď nemožno zosúladiť s prejavmi Jeho lásky, počkajtekým vám dá viac svetla. Objasní vám to v správnomčase. „Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôrpochopíš“ (Jn 13,7). Boh dokáže, že svoje dieťa ani neo-pustil, ani nepodviedol. „Hospodin čaká, aby vás omilos-til, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; leboHospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto hoočakáva“ (Iz 30,18). 
Nesúďte Pána podľa mdlého vedomia,ale dôverujte Mu pre Jeho milosť,za vážnou prozreteľnosťou skrýva usmiatu tvár.
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neváha a nikdy nestráca svoje slovo. Pán sa pridŕžakaždého oznámeného prísľubu alebo proroctva; podľaNeho bude každý dobrý záväzok prísľubu alebo hrozby,lebo „Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudskýmsynom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní,čo vyriekol?“ (4M 23,19). Práve preto veriaci volá:„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jehomilosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána,veľká je Tvoja vernosť“ (Žalosp 3,22-23).Písmo oplýva opismi Božej vernosti. Pred viac ako4000 rokmi povedal: „Dokiaľ však zem trvať bude, sejbaani žatva, chlad ani horúčosť, lebo ani zima, deň ani nocnikdy neprestanú“ (1M 8,22). Každý rok prináša čerstvésvedectvo o tom, ako Boh svoj prísľub napĺňa. V Prvejknihe Mojžišovej 15 Hospodin pred Abrahámom vyhla-suje: „Uvedom si, že tvoji potomci budú prišelci v kra-jine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za štyristo rokov ichbudú utláčať... Až štvrté pokolenie sa navráti sem“ (verše13-16). Storočia bežia svoj unavený beh. Abrahámovipotomci stonajú pri tehlárskych peciach v Egypte. VariBoh už na svoj prísľub zabudol? Samozrejme, že nie.Druhá kniha Mojžišova 12,41: „Po štyristotridsiatichrokoch, práve v ten deň vyšli voje Hospodinove z Egyp-ta.“ Prostredníctvom Izaiáša Pán prehlásil: „Ajhľa, pannapočne, porodí syna a dá mu meno Immanuel“ (7,14).Znova prešli stáročia, ale „keď prišla plnosť času, Bohposlal svojho Syna narodeného zo ženy“ (G 4,4). Boh je pravdivý. Slovo Jeho prísľubu je isté. Boh je vovzťahoch k svojmu ľudu verný. Môžeme sa na Nehobezpečne spoľahnúť. Ešte nikdy Mu nikto naozajnedôveroval zbytočne. Túto vzácnu pravdu nachádzamevyjadrenú v Písme takmer všade, lebo Jeho ľud potrebu-je vedieť, že vernosť je základnou vlastnosťou Boha. To jezákladom našej dôvery v Neho. Jedna vec je však prijí-mať Božiu vernosť ako pravdu a celkom iná je konaťpodľa nej. Boh nám dal veľa „nesmierne veľkých a vzác-nych prísľubov“ (2Pt 1,4), skutočne sa však spoliehame
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nanie by však nemalo vychádzať len z našich úst, ale ajz našich sŕdc. Keď nás Boh postihuje trestom, ovláda topráve vernosťou. Priznať si to znamená pokoriť sa predNím, priznať, že si plne zaslúžime Jeho nápravu a miestošomrania sa Mu poďakovať. Boh nikdy nesužujebezdôvodne. Prvý list Korintským 11,30: „Preto je medzivami veľa slabých a nezdravých“, tento princíp len ilust-ruje. Keď na nás dopadá Jeho výprask, povedzme si s pro-rokom Danielom: „Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, alehanba v tvári patrí dnes nám“ (9,7).„Viem, Hospodine, že Tvoje súdy sú spravodlivé, že sima právom pokoril“ (Ž 119,75). Starosť a súženie nie súv zhode len s Božou láskou, ktorú zaručuje večná zmlu-va, ale aj súčasťou jej výkonu. Boh – aj napriek súženiam,nie je len verný, ale verný je aj pri ich zosielaní. „Prútomnavštívim ich priestupok a ranami ich previnenie; alesvoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosťnezruším“ (Ž 89,33-34). Káranie nie je len zlúčiteľné s Bo-žou láskyplnou starostlivosťou, ale aj jej dôsledkom a vy-jadrením. Utíšilo by mysle Božieho ľudu, keby pamätalna to, že Jeho zmluvná láska Ho zaväzuje k tomu, abynaň uložil primeranú nápravu. Súženia sú pre nás potreb-né: „Dokiaľ... vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať“(Oz 5,15).Boh je verný v oslavovaní svojho ľudu. „Verný je ten,ktorý vás povoláva – On to aj učiní“ (1Tes 5,24). Boh s na-mi nezaobchádza na základe našich zásluh (lebo žiadnenemáme), ale pre svoje úžasné meno. Boh je verný sebea účelu svojej vlastnej milosti. „Ktorých povolal... tých ajoslávil“ (R 8,30). Stálosť svojej nekonečnej dobroty k svo-jim vyvoleným Boh dokazuje tým, že ich z temnoty sku-točne povoláva do svojho obdivuhodného svetla. To byich malo celkom uistiť o jej trvaní. „Ale pevný Boží zák-lad stojí“ (2Tim 2,19). Pavol sa spoliehal na Božiu ver-nosť, keď povedal: „Veď viem, komu som uveril, a sompresvedčený, že on má moc až do onoho dňa zachovať, čomi bolo zverené“ (2Tim 1,12).
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Vy bázliví svätí, naberte sviežu odvahu,Toľko ste sa báli mrakov, Sú plné milosti a otvoria sa V požehnaní nad vašou tvárou.
„Vydal si svoje svedectvá v spravodlivosti a v mno-hej vernosti“ (Ž 119,138). Boh nám nepovedal len tonajlepšie, povie nám aj to najhoršie. Verne opísal skazu,ktorá je dôsledkom pádu; verne opísal hrozný stav, ktorýspôsobil hriech; verne nás oboznámil o svojej zarytejnenávisti voči zlu a že musí rovnako trestať; verne násvaroval, že je „stravujúcim ohňom“ (Hb 12,29). Jeho slovooplýva nielen obrazmi vernosti pri napĺňaní Jeho prísľu-bov, ale aj zachytáva mnoho príkladov vernosti pri usku-točňovaní Jeho hrozieb. Každá etapa histórie Izraela doka-zuje túto vážnu skutočnosť. Tak to bolo aj s jednotlivcami:faraónom, Kórachom, Achanom a zástupom ďalších.Bude teda aj s vami. Ak ste útočisko nenašli v Kristovi,vaším podielom budú večné plamene ohnivého jazera.Boh je verný.Boh je verný v zachovaní svojho ľudu. „Verný je Boh,ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna JežišaKrista, nášho Pána“ (1K 1,9). V predchádzajúcom veršisme počuli prísľub, ktorý Boh potvrdil svojmu ľudu aždo konca. Apoštolská dôvera v absolútnu bezpečnosťveriacich nebola založená na sile ich rozhodnutí aleboschopnosti vytrvať, ale na vierohodnosti Toho, ktorýnemôže klamať. Keďže Boh sľúbil svojmu Synovi, že istíľudia sa stanú Jeho dedičstvom, že ich oslobodí odhriechu a zatratenia a že budú účastní na večnomživote v sláve, je isté, že nedovolí, aby niekto z nichzahynul.Boh je verný pri výchove svojho ľudu. V tom, čoodopiera, nie je o nič menej verný, ako v tom, čo dáva.Verne zosiela smútok, aj radosť. Vernosť Božia je pravda,ktorú máme vyznávať nielen vtedy, keď sa nám darí, aleaj vtedy, keď znášame najostrejšie pokarhanie. Toto vyz-
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Jedenásta kapitola
BOŽIA PRIAZEŇ

V tejto kapitole sa budeme zaoberať ďalšou Božou vlast-nosťou, o ktorej každý kresťan prijíma nespočetnémnožstvo dôkazov. Pouvažujme o Božej priazni, lebo prikontakte s dokonalými Božími vlastnosťami chcemezachovať určitý pomer; všetci sme totiž náchylní zau-jímať k nim jednostranné stanoviská. Ale aj tu trebazachovať rovnováhu (ako všade), keďže sa objavuje v tých-to dvoch výrokoch o Božích vlastnostiach: „Boh jesvetlo“ (1Jn 1,5) a „Boh je láska“ (1Jn 4,8). Vážnejšie,bázeň vzbudzujúce hľadiská Božskej osoby sa nahrádza-jú jemnejšími a pôvabnejšími. Je na našu nenahraditeľnúškodu, ak zostávame výhradne pri Božej zvrchovanostia vznešenosti, alebo pri Jeho svätosti a spravodlivosti.Často by sme mali, hoci nie výhradne, uvažovať aj o Je-ho dobrote a milosti. Pri celkovom pohľade na Božiudokonalosť by nás neuspokojil nijaký nedostatok – ako jeto zjavené vo Svätom Písme. Písmo hovorí o „hojnej priazni“. Kto je schopný vyčís-liť ju (Iz 63,7)? Žalmista povedal: „Aká vzácna je Tvojamilosť, Bože“ (36,8). To nemôže primerane vyjadriť nijakéľudské pero, ani anjelský jazyk. Tak, ako je ľuďom dobreznáma táto požehnaná vlastnosť, tak je úplne typická preBožie zjavenie. Nikto z dávnych ľudí nikdy nesnívalo tom, že svojich bohov obdaruje takou milou pred-nosťou, ako je táto. Ani jeden z predmetov, ktoré uctie-vajú dnešní pohania, nie je mierny ani nežný. Ako toukazujú ohavné vlastnosti ich idolov, opak je často prav-dou. Filozofi sa vážne zaoberajú premýšľaním o ctiAbsolútna a pripisujú mu práve také kvality. O Božej priaz-ni alebo Jeho rodičovskej láskavosti k svojmu ľudu a než-
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Chápanie tejto požehnanej pravdy nás ochráni predobavami. Byť plný starostí, vidieť svoju situáciu ceztemné predtuchy, očakávať ráno so smutným nepoko-jom znamená pochybovať o vernosti Božej. Ten, ktorý sao svoje dieťa stará celé roky, ho na staré kolená neopustí.Ten, ktorý počul vaše modlitby v minulosti, neodmietneuspokojiť vaše potreby ani v terajšom nebezpečí. Opritesa o Jóba 5,19: „Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmichsa ťa nedotkne nešťastie.“ Pochopenie tejto pravdy otestuje naše šomranie. Pánvie, čo je pre každého z nás najlepšie. Jedným dôkazomtoho, že sa opierame o túto pravdu, bude umlčanienašich netrpezlivých sťažností. Boha si najlepšie uctíme,ak budeme o Ňom dobre zmýšľať aj v skúške a pri káraní,v Jeho pokarhaniach budeme nachádzať lásku a obhajo-vať Jeho múdrosť a spravodlivosť.Pochopenie tejto pravdy v nás vypestuje rastúcudôveru v Boha. „Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle,nech porúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi, konajúcdobro“ (1Pt 4,19). Čím skôr dôverčivo odovzdáme sebaa všetky naše záležitosti do Božích rúk, plne presvedčenío Jeho láske a vernosti, tým skôr budeme spokojní s Je-ho darmi a uvedomíme si, že „všetky veci robí dobré“.
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odlúčiť od Božej lásky (R 8,39). Boh sa slávnostne zavia-zal zmluvou a naše hriechy to nemôžu zrušiť. Boh prisa-hal, že ak Jeho deti nedodržia Jeho prikázania, „prútomnavštívi ich priestupok, a ranami ich previnenie“. A eštedodáva: „Ale svoju milosť neodvrátim od neho a svojuvernosť nezruším, neznesvätím svoju zmluvu“ (Ž89,31-35). Všimnite si zmenu množného čísla z „ich“ a „im“na „neho“. Božia priazeň k Jeho ľudu je zameraná naKrista. Keďže uplatnenie Jeho priazne je zmluvneviazané, je opätovne prepojené na Jeho „pravdu“ (Ž40,11; 138,2) a ukazuje, že k nám prichádza cez prísľub.Preto by sme si nemali nikdy zúfať. „Lebo, keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili,moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokojasa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nadtebou“ (Iz 54,10). Nie, táto zmluva bola potvrdenáKristovou krvou, ktorou sa odstránila krv nepriateľstva(spôsobeného hriechom) a uskutočnilo sa dokonalézmierenie. Boh pozná myšlienky, ktoré má pre tých, čoprijali Jeho zmluvu a ktorí sa s ním zmierili; najmä„úmysly smerujúce k blahu“ (Jer 29,11). Preto násubezpečuje: „Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v no-ci je pri mne Jeho pesnička“ (Ž 42,8). To je slovo! Pán nie-lenže dáva alebo poskytuje svoju priazeň, On ju prikazu-je. Je nariadená presne tak ako udeľuje a nariaďuje„víťazstvo“ (Ž 44,5) a „požehnanie“ (Ž 133,3) a životnaveky, čo oznamuje, že tieto nariadenia nič neprekazí.Aká by mala byť naša odozva? Po prvé: „Napodobňuj-te teda Boha ako milované deti a žite v láske“ (Ef 5,1-2).„Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na sebamilosrdný súcit, dobrotivosť“ (Kol 3,12). Takto to bolo s Dá-vidom: „Lebo mi Tvoja milosť bola pred očami, chodilsom v Tvojej pravde“ (Ž 26,3). Tešil sa, že môže o tomuvažovať. Osviežilo to jeho dušu a formovalo ho to tak,aby podľa toho aj konal. Čím viac sa zaoberáme Božoudobrotou, tým viac sa budeme starať o svoju poslušnosť.Pre znovuzrodených sú obmedzenia Božej lásky a milos-
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nej náklonnosti k nemu však Písmo má čo povedať Prvýkrát sa táto Božia dokonalosť spomína, keď saBoh zjavil Mojžišovi a oznámil mu svoje „Meno“.„Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý,zhovievavý a hojný v milosti a vernosti“ (2M 34,6), ajkeď hebrejské slovo chesed sa častejšie prekladá ako„láskavosť“ a „priazeň“. V našej Biblii je prvá zmien-ka, v súvislosti s Božou priazňou v Žalme 17,7, kdesa Dávid modlí: „Predivne dokáž svoju milosť, záchrancatých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.“Obdivuhodný je Ten, ktorý je tak nekonečne nad nami,tak nepredstaviteľne slávny a tak nevýslovne svätý, žetakých zemských červov by si ani nemusel všímať.Zároveň im nastavil svoje srdce, vydal za nich svojhoSyna, zoslal im svojho Ducha, aby v nich prebýval. A všet-ky ich nedokonalosti a samoľúbosti znášal, akoby ichchcel navždy poctiť svojou priazňou. Posúďte niektoré z dôkazov uplatňovania tejto Božs-kej vlastnosti u svätých. „Podľa svojej milostivej vôle náspredurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista“(Ef 1,5). Ako ukazuje predchádzajúci verš, táto láska saangažovala v ich prospech skôr než vznikol svet. „Božialáska k nám sa prejavila tak, že Boh poslal na svet svojhojednorodeného Syna, aby sme skrze neho žili“ (1Jn 4,9),čo bola najúžasnejšia odmena pre nás, padnuté bytosti.„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlhozachoval milosť“ (Jer 31,3), oživujúcimi skutkami môjhoDucha, neprekonateľnou mocou mojej milosti, aby somv tebe vytvoril hlboký zmysel pre potrebu tým, že som ťapritiahol svojou podmanivosťou. „Zasnúbim si ťa navečnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, lás-kou a milosrdenstvom“ (Oz 2,21). Tým, že Pán vzbudí v deňsvojej moci našu ochotu odovzdať sa Mu, vstupuje s na-mi do večnej manželskej zmluvy. Táto Pánova priazeň nebude Jeho deťom nikdyodňatá. Hoci sa to nášmu rozumu môže tak javiť, nie je totak. Preto, že som veriaci v Kristovi, nič ma nemôže
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Dvanásta kapitola
BOŽIA DOBROTA

„Milosť Božia trvá každý deň“ (Ž 52,3). Božia dobrotaberie ohľad na dokonalosť Jeho prirodzenosti: „Boh jesvetlo a nieto v ňom nijakej tmy“ (1Jn 1,5). V Božejprirodzenosti a Jeho bytí je taká absolútna dokonalosť, žev nich nič nechýba, nič nie je chybné; nič sa k nim nedápridať, aby boli lepšie.
Boh je pôvodne dobrý sám od seba, je dobrý ako nik iný;lebo všetky stvorenia sú dobré iba účasťou a komunikácious Bohom. On je dobrý od podstaty. Je nielen dobrý, ale ajdobrota sama: dobro stvorenia je vlastnosť pridaná navyše,v Bohu, je to Jeho podstata. On je nekonečne dobrý; dobrostvorenia je len kvapkou, ale v Bohu je nekonečný oceánalebo celé zhromaždenie dobra. Boh je dobrý večne a neza-meniteľne, lebo nemôže byť dobrý menej. Ako k Nemu ničnemôžeme pridať, tak Mu nič nemôžeme ani odobrať.(Thomas Manton)
Boh je summum bonum, najvyššie dobro. Pôvodný saský význam anglického slova „God“ (Boh)je „The Good“ (dobrý). Boh nie je len zo všetkých bytostínajväčší, ale aj najlepší. Všetko dobro v každom stvorenípochádza od Stvoriteľa, ale Božie dobro nie je získané,pretože je podstatou Jeho večnej prirodzenosti. Ako jeBoh od večnosti v moci nekonečný, skôr než sa to nejakoprejavilo, alebo kým sa objavil nejaký skutok všemohúc-nosti; bol večne dobrý ešte pred akoukoľvek správou o Je-ho štedrosti, alebo akýmkoľvek stvorením, na ktorom sato mohlo prejaviť alebo uplatniť. Preto prvý prejav tejtoBožej dokonalosti spočíval v stvorení všetkých vecí. „Tysi dobrý a dobre robíš“ (Ž 119,68). Boh má v sebe
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ti silnejšie, ako hrôzy Jeho Zákona. „Aká vzácna je Tvojamilosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majúútočisko“ (Ž 36,8).Po druhé, vedomie tejto Božej dokonalej vlastnostiposilňuje našu vieru a povzbudzuje dôveru v Boha. Po tretie, mala by podnietiť ducha úcty. „Lebo Tvojamilosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú“(Ž 63,4; por. 138,2). Po štvrté, mala by byť našou útechou, keď smeskľúčení. „Nech mi je útechou Tvoja milosť (také isté jehebrejské slovo)“ (Ž 119,76). Tak to bolo s Kristom v Jehoúzkosti (Ž 69,17).Po piate, je to naša prosba v modlitbe: „Ó, Hospodine,obživ ma podľa svojej milosti“ (Ž 119,159)! Dávid saobracal k Hospodinovi aby mu dal novú silu a zvýšilživotnú energiu.Po šieste, mali by sme sa na Neho obracať vtedy, keďsme spadli na okraj cesty. „Zmiluj sa nado mnou, Bože,podľa svojej milosti“ (Ž 51,3). Konaj so mnou podľanajláskavejšej z Tvojich vlastností, nech je môj prípadpríkladom Tvojej nežnosti.Po siedme, v našej večernej pobožnosti by mala byťprosba: „Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť“ (Ž 143, 8).Zobuď ma tak, aby moje prvé ranné myšlienky patriliTvojej dobrote.
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oblažujú oči a vydávajú sladké vône. Mohli sme kráčaťpo poliach bez toho, žeby naše uši zdravil vtáčí spev.Odkiaľ teda pochádza krása a pôvab v prírode tak voľnerozptýlený? Nepochybne platí, že „Jeho milosrdenstvo sarozprestiera nad všetkým Jeho stvorením“ (Ž 145,9).Božiu dobrotu vidno už vtedy, keď človek porušízákon svojho Stvoriteľa v tom, že Jeho čistý hnev sa nezač-ne realizovať okamžite. Boh by svoje padlé stvorenieprávom zbavil požehnania, prospechu a radosti. Miestotoho však nastolil zmiešaný režim zložený z milosti a sú-du. Ak to správne zhodnotíme, je to naozaj úžasné, a čímdôkladnejšie tento režim skúmame, tým viac sa námbude zdať, že „milosrdenstvo triumfuje nad súdom“ (Jk2,13). Napriek všetkým zlám, za ktoré vďačíme nášmupadlému stavu, dobré značne prevažuje. S pomernezriedkavými výnimkami, ľudia zažívajú oveľa viac dnízdravia, než dní choroby a bolesti. Stvorenstvo zažívaoveľa viac šťastia ako biedy. Náš smútok sa zmierňuje a Bohdal ľudskej mysli schopnosť prispôsobiť sa okol-nostiam a zvládať väčšinu z nich. Aj keď je vo svete utrpenie a smútok, nemôžeme po-chybovať o Božej dobrotivosti. Ak človek zhrešil vočiBožej dobrote, ak pohrdol „bohatstvom jeho dobroty,trpezlivosti a zhovievavosti“, potom si v zatvrdilostisvojho nekajúceho srdca zhromažďuje hnev na Deňhnevu (R 2,4-5). Koho bude môcť z toho viniť okremseba? Bol by Boh „dobrý“, keby nepotrestal tých, ktorívyužívali Jeho požehnania na zlé, ktorí zneužívali Jehodobrotivosť a pošliapali Jeho milosti? To už nebudeúvaha o Božej dobrote, skôr najjasnejší dôkaz o tom, žezbaví zem tých, ktorí prekročili Jeho zákony, pohrdli Jehoautoritou, vysmiali sa Jeho poslom, opovrhli JehoSynom a prenasledovali tých, za ktorých zomrel. Božia dobrota sa vtedy najobraznejšie zjavuje pri JehoSynovi „narodenom zo ženy a pod zákonom, aby vykúpiltých, čo sú pod zákonom a aby sme dostali synovstvo“(G 4,4-5). Vtedy množstvo nebeských zástupov chválilo
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nekonečný a nevyčerpateľný poklad celej blaženosti, abynaplnil všetky veci. Všetko, čo od Boha pochádza – Jeho ustanovenia,stvorenie, zákony, prozreteľnosť – môže byť iba dobré,ako je napísané: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, boloto veľmi dobré“ (1M 1,31). Božiu dobrotu teda vidno najprv v stvorení. Čímbližšie stvorenie študujeme, tým je dobrotivosť Stvoriteľazjavnejšia. Vezmime si najvyššie z pozemských Božíchstvorení – človeka. Máme dôvod v zhode so žalmistompovedať: „Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divnésú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie“ (139,14).Všetko, čo sa týka usporiadania nášho tela, svedčí o dob-rote nášho Stvoriteľa. Ako dobre prispôsobil ruky na to,aby uskutočňovali pridelenú prácu! Ako dobre spravilPán, keď ustanovil spánok, aby osviežil unavené telo!Ako dobre, že na ochranu očí stvoril viečka a obočie!A takto by sme mohli pokračovať. Stvoriteľova dobrota sa však neobmedzuje len načloveka, ale uplatňuje sa na všetkých Jeho stvoreniach.„Na Teba sa upínajú oči všetkých, a Ty im dávaš pokrmv pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ocho-tou“ (Ž 145,15-16). Na to, aby sme zvýraznili túto sku-točnosť, by sme mohli napísať celé zväzky kníh. Či ideo vtáctvo zvieratá alebo morské živočíchy, sú hojnezabezpečené všetky ich potreby. Boh dáva „každému teluchlieb, lebo Jeho milosť trvá naveky“ (Ž 136,25). Naozaj,„milosti Hospodinovej je plná zem“ (Ž 33,5). Božiu dobrotu vidno v množstve prirodzenýchradostí, ktoré svojim stvoreniam poskytuje. Boh by vášhlad mohol utíšiť aj bez jedla príjemného vašej chuti –a predsa, ako sa Jeho dobrotivosť prejavuje v rôznychchutiach, ktoré dal mäsu, zelenine a ovociu! Boh námnedal iba zmysly, ale aj to, čo ich uspokojí; aj to odhaľujeJeho dobrotu. Pôda mohla byť rovnako plodná aj beztoho, aby bola taká pestrofarebná. Telesný život námmohol zachovať aj bez nádherných kvetov, ktoré nám
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Trinásta kapitola
BOŽIA TRPEZLIVOSŤ

Oveľa menej sa napísalo o Božej trpezlivosti, než o inýchvlastnostiach Božej povahy. Väčšina tých, čo o Božíchvlastnostiach obšírne rozprávali, prešli Božiu trpezlivosťbez akejkoľvek poznámky. Nie je ľahké naznačiť, čo bolodôvodom, lebo Božia zhovievavosť je Božou dokona-losťou práve tak, ako Jeho múdrosť, moc alebo svätosť –rovnako ju máme obdivovať a ctiť si ju. Tento pojempravdaže, nenachádzame v konkordancii tak často, akoiné pojmy, ale sláva tejto milosti žiari takmer na každejstrane Písma. Nepochybne veľa strácame, ak často ne-premýšľame o Božej trpezlivosti a úprimne sa nemodlí-me, aby naše srdcia a cesty boli vo väčšom súlade s ňou.Hlavný dôvod toho, prečo veľa spisovateľov nedo-kázalo hovoriť o Božej trpezlivosti, je pravdepodobne to,že túto vlastnosť je ťažké odlíšiť od Božej dobroty a mi-losti, najmä tej druhej. Božia zhovievavosť sa znova a zno-va spomína v spojení s Jeho zľutovaním a milosťou (pozri2M 34,6; 4M 14,18; Ž 86,15). To, že Božia trpezlivosť jenaozaj prejavom Jeho milosti, je jedným z najčastejšieprejavovaných spôsobov. Ale to, že ide o jednu a tú istúvlastnosť, ktorá sa nemá rozdeľovať, nemôžeme pripustiť.Môže byť ťažké rozlišiť ich. Písmo nám aj napriek tomudovoľuje prehlásiť určité veci o jednej vlastnosti, ktorénemôžeme povedať o druhej.Puritán, Stefen Charnock, definuje Božiu trpezlivosťčiastočne takto:
Je súčasťou Božskej dobroty a milosti, a predsa sa od obi-dvoch odlišuje. Boh tým, že je najvyšším dobrom, má naj-väčšiu miernosť; miernosť je vždy spoločníčkou ozajstnej
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Stvoriteľa a hovorilo: „Sláva na výsostiach Bohu a nazemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14). Áno, v evan-jeliu je to „Božia milosť (gr. dobrotivosť alebo dobrota)spásonosná všetkým ľuďom“ (Tit 2,11). Aj keď Boh každéhriešne stvorenie neurobil predmetom svojej spasiteľnejmilosti, nemožno pochybovať o Božej vľúdnosti. Neko-ná tak jedine v prípade padlých anjelov. Aj keby Bohnechal všetkých zahynúť, o Jeho dobrote niet pochýb.Tomu, kto by sa chcel tomuto výroku vzoprieť, pripomí-name Pánovu zvrchovanú výsadu: „Nemám azda právourobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, žesom dobrý?“ (Mt 20,15).„Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divnéskutky na ľuďoch“ (Ž 107,8). Vďačnosť je odpoveďou,ktorú si plným právom vyžaduje od tých, na ktorých jezameraná Jeho dobrotivosť; a predsa ju často svojmuveľkému Dobrodincovi odopierame iba preto, že Jehodobrota je taká stála a hojná. Málo je v úcte, pretože sa nanás uplatňuje v behu všedných udalostí. Necítime ju,lebo ju každý deň prežívame. „Opovrhuješ bohatstvomjeho dobroty“ (R 2,4)? Jeho dobrotou opovrhujeme vtedy,keď ju nevyužívame na to, ako viesť ľudí k pokániu, alenaopak, ak slúži na ich zatvrdenie, aby si nemysleli, žeBoh ich hriech prehliada.Božia dobrota je životom dôvery veriaceho. Táto Božiadokonalosť najviac oslovuje naše srdcia. Keďže Jehodobrota vytrvá naveky, nemali by sme sa dať nikdy odra-diť: „Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deňsúženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho“ (Nah 1,7). 
Keď sa k nám ostatní správajú zle, malo by nás to ešte viacvyburcovať k vďakyvzdávaniu Pánovi, lebo On je dob-rý; a keď sme si vedomí toho, že ani zďaleka nie sme dobrí,mali by sme Ho tým viac velebiť za to, že On je dobrý.Nikdy nesmieme tolerovať náhlu neveru, hoci ani v Pá-novu dobrotu; čokoľvek iné môžeme spochybniť. Je  všakabsolútne isté, že Hospodin je dobrý; Jeho dary môžu byťrôzne, ale Jeho povaha sa nemení. (C. H. Spurgeon) 



Izrael pri Kadeši–Barnei tak bolestne zhrešil, a keď tamHospodina tak veľmi provokoval. Svojmu služobníkoviPán povedal: „Raním ho morom a vyhubím ho.“ Potomtypický sprostredkovateľ prosil: „Ale teraz nech sadokáže veľká sila Pánova, ako si hovoril. Hospodin jedlho zhovievavý“ (4M 14,17-18). Jeho zhovievavosť jeteda mocou Jeho sebaovládania. V Liste Rimanom 9,22 opäť čítame: „A čo potom, akBoh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc,znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravenéna záhubu.“ Keby Boh hneď rozbil tieto nehanebné nádo-by na kusy, Jeho moc sebaovládania by sa takpozoruhodne nezjavila: tým, že znáša ich skazenosť a takdlho zadržiava trest, moc Jeho trpezlivosti sa slávne pre-javila. Je pravda, že hriešnici si Jeho zhovievavosťvysvetľujú celkom ináč, „pretože rozsudok nad zlýmskutkom sa nevykonáva ihneď, preto rastie ľuďom odva-ha páchať zlo“ (Kaz 8,11) – ale pomazaný zrak sa klaniatomu, čo oni tupia. „Boh trpezlivosti“ (R 15,5) je jedným z Božích titulov.Božstvo sa teda takto nazýva po prvé preto, lebo Boh je ajautorom aj predmetom milosti trpezlivosti v stvorení.Po druhé, preto, že je ním sám v sebe: trpezlivosť je jed-nou z Jeho dokonalých vlastností. Po tretie, ako vzor prenás: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite naseba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť,trpezlivosť“ (Kol 3,12). A ďalej: „Napodobňujte tedaBoha ako milované deti“ (Ef 5,1). Keď vás pokúša,zhnusenie nad hlúposťou druhých alebo pomsta nieko-mu, kto vám ukrivdil, pamätajte na nekonečnú Božiutrpezlivosť s vami.Božia trpezlivosť sa prejavuje v Jeho zaobchádzanís hriešnikmi. Ako prekvapujúco pred potopou sazachoval voči ľuďom. Keď bolo ľudstvo všeobecnezvrhlé a všetci zišli z Božej cesty, Boh pred zničnímnajprv varoval. „Vyčkával“ (1Pt 3,20) pravdepodobne niemenej ako 120 rokov (1M 6,3), keď sa „zvestovateľom
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dobroty, a čím je väčšia dobrota, tým je väčšia miernosť.Kto je taký svätý a taký mierny ako Boh? Božia miernosťv hneve je súčasťou Jeho milosti: „Ľútostivý a milosrdný jeHospodin“ (Ž 145,8). Od milosti sa odlišuje z formálnehohľadiska subjektu: milosť uznáva stvorenie ako biedne,trpezlivosť ako zločinné; milosť s ním súcití v jeho biede,trpezlivosť sa borí s hriechom, ktorý spôsobil biedu a plodíďalšiu. 
Božiu trpezlivosť osobne definujeme ako moc ovládať,ktorú Boh uplatňuje na sebe, čo spôsobuje, že znášahriešnikov a veľmi dlho odkladá ich potrestanie. Nahum1,3 hovorí: „Hospodin je zhovievavý a veľký v moci“,o čom pán Charnock povedal:
Ľudia, ktorých svet považuje za veľkých, sú v citoch unáh-lení a nie sú veľmi pripravení odpustiť krivdu, alebo zniesťvinníka, ako jedného zo slabších. Potreba moci nadľudským „ja“ ho núti robiť neprístojné veci na pohoršenie.Princ, ktorý dokáže držať na uzde svoje city je kráľom nadsebou aj nad svojimi záležitosťami. Boh je zhovievavý, leboje mocný. Nemá o nič menej moci nad sebou, než nad svoji-mi stvoreniami.
Myslíme si, že vo vyššie uvedenom bode sa Božia trpe-zlivosť najjasnejšie odlišuje od Jeho milosti. Hoci ajstvorenie má z toho osoh, Božia trpezlivosť rešpektujenajmä sebaovládanie Jeho skutkov Jeho vôľou; zatiaľ čoJeho vôľa sa úplne vymedzuje na stvorenie. Božia trpez-livosť je vlastnosť, ktorá Ho núti znášať veľké krivdy a ne-pomstiť sa hneď. Preto hebrejský výraz pre Božiu zho-vievavosť v Nehemiášovi 9,17 vyjadruje „dlho zhovie-vavý“ a v Žalme 103,8 „zhovievavý“. Netvrdíme, že v Bo-žej povahe nie sú žiadne city, ale Božia múdrosť a vôľasa teší, že koná so vznešenosťou a triezvosťou, ktorásvedčí o Jeho velebnej vznešenosti.Na potvrdenie tejto definície zdôrazňujeme, že Mojžišsa odvolával práve na túto vlastnosť Božej povahy, keď
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skutkami, nemali záujem o Božiu slávu a žili len preto,aby sme uspokojili svoje potreby, neprešlo veľa času. Akotrpezlivo znášal naše zlé správanie! Keď nás teraz Jehozľutovanie vytrhlo z ohňa ako obhorené polená, dalonám miesto v Božej rodine a uspôsobilo nás pre večnédedičstvo v sláve, ako biedne Mu to oplácame! Akápovrchná je naša vďačnosť, aká váhavá naša poslušnosť,aké časté naše recidívy! Jeden dôvod, prečo Boh znášaa necháva nám naše telesné slabosti, je vôľa ukázať ako„vám zhovieva“ (2Pt 3,9). Keďže táto Božia vlastnosť saprejavuje iba v tomto svete, Boh využíva výhodu, aby juukázal „svojim vlastným“. Nech naše premýšľanie o tejto Božej vlastnostiobmäkčí naše srdcia, zjemní naše svedomia a nech sav škole skúsenosti naučíme „trpezlivosti svätých“, me-novite poslušnosti Božej vôli a vytrvaniu v konanídobrého. Hľadajme zľutovanie, aby sme boli schopnínapodobňovať túto Božiu vlastnosť. „Vy teda buďte do-konalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).Kristus nás priamo nabáda, aby sme milovali svojichnepriateľov, žehnali tým, ktorí nás prenasledujú, robilidobré tým, ktorí nás nenávidia. Boh dlho znáša zlých, ajnapriek množstvu ich hriechov. Mali by sme túžiť poodplate kvôli jednej krivde?
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spravodlivosti“ stal Nóach (2Pt 2,5). Neskôr, keď pohaniauctievali a slúžili mu viac ako Stvoriteľovi a páchajúcpritom tie najodpornejšie ohavnosti, dokonca aj protiprirodzeným príkazom (R 1,19-26), čím naplnili mierusvojej neprávosti, Boh namiesto, aby vytiahol svoj meč a re-belov vyhubil, predsa len „nechával ísť všetky národysvojimi cestami“ a dával im „dážď a úrodné časy“ (Sk14,16-17).Obdivuhodne sa uplatňovala a prejavovala Božiamilosť voči Izraelu. Najprv 40 rokov „znášal ich sprá-vanie“ na púšti (Sk 13,18). Neskôr vstúpili do Kanaánu,ale riadili sa zlými zvykmi okolitých národov a obrátilisa k modloslužbe; hoci ich Boh veľmi káral, úplne ich ne-zničil, ale v ich tiesni im zoslal osloboditeľov. Keď ich ne-právosť narástla do takej miery, že ich nikto okrem Bohanekonečnej trpezlivosti nemohol zniesť, šetril ich ešteveľa rokov, kým dopustil, aby ich odviedli do Babylonu.Nakoniec, keď ich vzbura proti Nemu dosiahla vrcholukrižovaním Jeho Syna, čakal 40 rokov a poslal proti nimRimanov a to až potom, čo sa považovali za „nehodnýchvečného života“ (Sk 13,46).Aká úžasná je Božia trpezlivosť s dnešným svetom!Ľudia všade svojvoľne hrešia. Boží zákon sa váľa podnohami a otvorene sa pohŕda aj samotným Bohom. Jenaozaj udivujúce, že tých, ktorí Ním bezočivo opovrhujú,hneď nezabije. Prečo hneď nezrazí pyšného neverca, doneba volajúceho rúhača do prachu, ako to urobil s Ana-niášom a Zafírou? Prečo neučiní, aby sa otvorila zema zhltla prenasledovateľov Jeho ľudu, aby padli živí dojamy ako Dátán a Abiram? A čo odpadnuté kresťanstvo,kde sa každá možná forma hriechu toleruje a vykonávapod rúškom svätého Kristovho mena? Prečo spravodlivýhnev z neba neurobí koniec takýmto ohavnostiam?Možná je len jedna odpoveď: lebo Boh znáša s „veľkoutrpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu“.A čo spisovateľ a čitateľ? Pozrime sa spätne na našeživoty. Od vtedy, čo sme nasledovali zástupy zlými
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Štrnásta kapitola
BOŽIA MILOSŤ

Táto dokonalá vlastnosť Božieho charakteru sa uplatňujeiba na vyvolených. Ani v Starej, ani v Novej zmluve saBožia milosť nespomína v spojení s ľudstvom všeobec-ne, a ešte menej s nižším druhom stvorení. Od „milosr-denstva“ sa odlišuje, lebo Božie milosrdenstvo sa roz-prestiera „nad všetko Jeho stvorenie“ (Ž 145,9). Milosť jejediný zdroj, z ktorého plynie dobrá Božia vôľa, láskaa spása pre vyvolený ľud. Túto vlastnosť Božiehocharakteru definoval v užitočnej knižke Vláda milostiAbraham Booth takto: „Je to večná a úplne slobodnáBožia zhovievavosť, ktorá sa prejavuje v ochoteduchovného a večného požehnania pre vinných a ne-hodných.“ Božia milosť je zvrchovanou a spásonosnou Božouzhovievavosťou, ktorá sa uplatňuje prostredníctvomudelených požehnaní na tých, ktorí na nich nemajú zás-luhu a za ktoré sa nevyžaduje nijaká náhrada. Ba dokon-ca ešte viac; je to Božou zhovievavosťou voči tým, ktorínielenže nemajú nijaké zásluhy, ale zasluhujú si zlo a pek-lo. Je celkom nezaslúžená, nedá sa získať a vôbec ničímprivolať v objektoch, od objektov alebo objektmi, ktorýmbola udelená. Stvorenie si nemôže milosť kúpiť, získať ani vyhrať.Keby to bolo možné, prestala by to byť milosť. Keď sa o nie-čom hovorí, že je to z „milosti“, myslíme tým, že prijí-mateľ na to nemá právo, že si to vôbec nezaslúži. Pri-chádza to k nemu ako čistý milodar a v prvom rade sanedá vyžiadať ani chcieť. Úplné vysvetlenie úžasnej Božej milosti sa nachádzav Pavlových listoch. V jeho textoch sa „milosť“ kladie
83
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do úplného protikladu so skutkami a schopnosťou,všetkými skutkami a schopnosťami akéhokoľvek druhualebo stupňa z Listu Rimanom 11,6 je to nadmieru jasné:„Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak bymilosť už nebola milosťou.“ Milosť a skutky sa nikdynespoja tak, ako kyselina so zásadou. „Lebo milosťou stespasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Niezo skutkov, aby sa nikto nevystatoval“ (Ef 2,8-9).Absolútna Božia zhovievavosť sa nikdy nezlúči s ľuds-kou zásluhou, tak ako sa olej nezlúči s vodou (pozri tiežR 4,4-5).Existujú tri základné charakteristiky Božej milosti.Prvou je, že je večná. Milosť bola naplánovaná skôr, nežsa uplatnila, bola zamýšľaná skôr, než bola udelená: „Bohnás zachránil a povolal k svätému povolaniu, no nie po-dľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhod-nutia a milosti, ktorú nám dal v Kristovi Ježišovi predvekmi“ (2Tim 1,9). Druhou charakteristikou je, že jezadarmo. Nikto si ju nemôže kúpiť: „Ospravedlňovaní súzadarmo, jeho milosťou“ (R 3,24). A po tretie, je zvr-chovaná, lebo Boh ju uplatňuje na tom, kto sa Mu páči:„Tak, aby aj milosť vládla“ (R 5,21). Ak milosť vládne,potom je na tróne a držiteľ trónu je zvrchovaný. Pretomáme pristupovať k „trónu milosti“ (Hb 4,16).Milosť je nezaslúžená zhovievavosť, a preto sa musíuplatňovať zvrchovaným spôsobom. Pán vyhlasuje:„Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem“ (2M 33,19). KebyBoh preukázal milosť všetkým Adamovýmpotomkom, ľudia by z toho hneď usúdili, že boloprávnene donútený vziať ich do neba ako odškodnenieza to, že dovolil, aby ľudstvo upadlo do hriechu. Bohvšak nie je zaviazaný žiadnej zo svojich bytostí a zovšetkého najmenej tým, ktorí sa proti Nemu búria. Večný život je dar, preto ho nemôžeme získať anidobrými skutkami, ani si ho priznať ako právo. Keďvidíme, že spása je dar, kto má právo povedať Bohu,komu by ju mal udeliť? Tomu, kto Ho hľadá celým srd-
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com a podľa pravidiel, ktoré stanovil však Darca neod-mieta tento dar. Nie, On dokonca neodmieta nikoho, ktok Nemu prichádza s prázdnymi rukami a podľa Jehonariadení. Ak si má však Boh vo svete nekajúcich a ne-veriacich uplatniť svoje zvrchované právo tak, že vyberieobmedzené množstvo tých, ktorí majú byť spasení, kto jeukrivdený? Zaviazal sa Boh vnútiť svoj dar tým, ktorí siho nevážia? Je Boh nútený spasiť tých, ktorí sú rozhod-nutí ísť svojou vlastnou cestou? Nič nejde telesnému človeku na nervy a nevynáša nadenné svetlo jeho skryté, zaryté nepriateľstvo voči Bohuviac, ako keď na neho naliehate rozhovormi o večnosti,bezplatnosti a absolútnej zvrchovanosti Božej milosti. To,že Boh vytvoril svoj zámer od večnosti bez akejkoľvekdiskusie so stvorením, je pre „dokonalé“ srdce priveľmipokorujúce. To, že milosť nemožno získať, ani vyhraťžiadnou ľudskou snahou, je pre samospravodlivýchpriveľmi sebavyprázdňujúce. To, že milosť si vyberátých, ktorých chce, vzbudzuje u povýšeneckých rebelovhorúce protesty. Hlina sa búri proti Hrnčiarovi a pýta sa:„Prečo si ma takto stvoril?“ Bezuzdný rebel sa odvážispochybniť spravodlivosť Božej zvrchovanosti. Rozlišovanie Božej milosti vidieť v spáse tých,ktorých zvrchovane vyčlenila, aby boli Jeho veľkýmiobľúbencami. Slovom „rozlišovanie“ myslíme, že milosťdiskriminuje, robí rozdiely, niektorých si vyberie a nie-ktorých obíde. Rozlišujúca je aj milosť, ktorá si vybralaAbraháma spomedzi modloslužobníckych susedov a uči-nila ho „Božím priateľom“. Rozlišujúca milosť zachránila„mýtnikov a hriešnikov“, o nábožných farizejoch všakvyhlásila: „Nechajte ich“ (Mt 15,14). Nikde teda slávaBožej bezplatnej a zvrchovanej milosti nežiari nápadnej-šie, ako pri nehodnosti a odlišnosti svojich objektov.Nádherne to opísal James Hervey v roku 1751:
Vyhlásenie nebeského súdu hovorí, že tam, kde prekvitáhriech, je milosti ešte viac. Menašše bol dieťaťom barbar-stva, lebo svoje vlastné deti donútil, aby prešli cez oheň a Je-
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Božia milosť sa dnes prejavuje v Pánovi, prostred-níctvom a skrze Pána, Ježiša Krista. „Zákon bol totiždaný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišla skrze JežišaKrista“ (Jn 1,17). To neznamená, že predtým, ako sa vtelilJeho Syn, Boh nikdy na nikom neprejavil milosť. Prvákniha Mojžišova 6,8 a Druhá kniha Mojžišova 33,19 všakjasne hovoria opak. Milosť a pravda sa však plne zjavilia dokonale ilustrovali vtedy, keď Spasiteľ prišiel na tútozem a za svoj ľud zomrel na kríži. Božia milosť prúdi k Je-ho vyvoleným skrze samotného Krista. „Oveľa viac bolamnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jed-ného človeka, Ježiša Krista... omnoho skôr tí, ktorí dostá-vajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľo-vať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista... tak, abyaj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnémuživotu skrze Ježiša Krista nášho Pána“ (R 5,15.17.21).Božia milosť sa ohlasuje evanjeliom (Sk 20,24), ktoré jepre pokryteckého žida „kameňom úrazu“ a pre namysle-ného a filozofujúceho Gréka „bláznovstvom“. Tak prečo?Lebo v ňom nie je nič, čo by bolo prispôsobené nauspokojenie ľudskej pýchy. Ohlasuje, že pokiaľ násmilosť nespasí, nemôžeme byť spasení vôbec. Hovorí, žeokrem Krista, nevýslovného Daru Božej milosti, je stavkaždého človeka zúfalý, nenapraviteľný a beznádejný.Evanjelium hovorí o ľuďoch ako o vinných, zatratenýcha hynúcich zločincoch. Hovorí, že väčšina cudnýchmoralistov je v rovnako hroznom stave, ako ten najzmy-selnejší zhýralec; že najsnaživejší profesor so všetkýmisvojimi vystúpeniami nie je na tom o nič lepšie akonajsvetskejší neveriaci.Evanjelium považuje každého Adamovho potomka zapadlého, poškvrneného hriešnika zasluhujúceho si peklo.Milosť, ktorú evanjelium hlása, je jedinou nádejou. Všetcistoja pred Bohom usvedčení ako previnilci voči Jehosvätému Zákonu, ako vinní a odsúdení zločinci; ako tí,ktorí čakajú nie na rozsudok, ale na vykonanie rozsudku,
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ruzalem naplnil nevinnou krvou. Menašše bol pánomnespravodlivosti, lebo nielenže až nadmieru znásobil svojusvätokrádežnú neúctu, ale aj otrávil zásady a zvrátil spô-soby svojich poddaných, nútil ich konať horšie ako najod-pornejší z pohanských modlárov (pozri 2Kron 33). A pred-sa je milosťou pokorený, obnovený a stáva sa dieťaťomodpúšťajúcej lásky, dedičom nesmrteľnej slávy. Všimnite si krutého a krvavého prenasledovateľa Saula,ktorý bol samá hrozba, vraždil, bol postrachom prvýchkresťanov a zabíjal Ježišových učeníkov. Tá spúšť, ktorúspáchal, tie bezbranné rodiny, ktoré zničil, nestačili upokojiťjeho pomstychtivého ducha. Boli len dúškom, ktorý na-miesto toho, aby sliediča nasýtil, prinútil ho ešte viac bežaťza stopou a žízniť po skaze. Stále je smädný po násilí a vraž-de. Vo svojom smäde je taký horlivý a nenásytný, že dokon-ca dychtí po vyhrážaní a vyvražďovaní (Sk 9,1). Jeho slo-vami sú kopije a šípy a jeho jazykom ostrý meč. Vyhrážaťsa kresťanom je pre neho také prirodzené ako dýchať. Badokonca v úmysloch jeho nevraživého srdca krvácajúkaždú hodinu. Len kvôli nedostatku moci každé slovko,ktoré vysloví, každý dych, ktorý naberie, nerozdáva smrťa nespôsobuje pád nevinných učeníkov. Kto by ho podľazákonov ľudského úsudku nevyhlásil za nádobu hnevu ur-čenú na neodvratné zatratenie? Ba dokonca, kto by hneďneusúdil, že ak by v strastiplnom svete boli väčšie reťazea hlbšie žaláre, museli by ich istotne rezervovať pretakéhoto nezmeniteľného nepriateľa pravej zbožnosti?Áno, obdivujte a uctievajte nevyčerpateľné poklady milosti!Tento Saul bol totiž prijatý do nemalého spoločenstva pro-rokov! Bol započítaný do vznešenej armády mučeníkov a stalsa významnou osobnosťou slávnej spoločnosti apoštolov.Korinťania boli príslovečne nehanební. Niektorí z nichsa váľali v takých ohavných nerestiach a zvykli si na takénemravné skutky neprávosti, že sa stali hanbou ľudskejprirodzenosti. A predsa aj títo synovia násilia a otroci zmy-selnosti boli obmytí, posvätení a ospravedlnení (1K 6,9-11).Obmytí vzácnou krvou umierajúceho Spasiteľa, posvätenímocnými účinkami Ducha z nebies a ospravedlnení skrzenekonečne láskavé milosrdenstvá milostivého Boha. Tí, kto-rí boli kedysi bremenom zeme, sú teraz radosťou neba a po-tešením anjelov. 



Pätnásta kapitola
BOŽIE MILOSRDENSTVO

„Ďakujme Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosťtrvá naveky“ (Ž 136,1)! Lebo túto dokonalú vlastnosťBožieho charakteru máme veľmi chváliť. Žalmista v ďal-ších veršoch pozýva svätých, aby Pánovi za túto zbo-žňovania hodnú vlastnosť vzdávali vďaku. Toto je to naj-menšie, čo môžeme žiadať od tých, ktorí sa stali bohatý-mi výhercami. Keď rozjímame nad opisom tejto Božejvlastnosti, nemôžeme urobiť inak, než Boha za ňu ve-lebiť. Jeho milosrdenstvo je „veľké“ (1Kr 3,6), „hojné“(Ž 86,5), „hlboké“ (Lk 1,78), „veľké“ (1Pt 1,3) a je „odvekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja“ (Ž 103,17).Takisto môžeme so žalmistom povedať: „Budem plesaťnad Tvojou milosťou“ (Ž 59,17).„Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovímpred tebou svoje meno: Hospodin. Zmilujem sa, nad kýmsa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem“ (2M33,19). V čom sa odlišuje Božie milosrdenstvo od milosti?Božie milosrdenstvo má svoj zdroj v Božej dobrote. Prvýdôsledok Božej dobroty je Jeho vľúdnosť alebo štedrosť,ktorú slobodne dáva svojim stvoreniam, ako stvoreniam;preto dal všetkému bytie a život. Druhý dôsledok Božejdobroty je Jeho milosť, ktorá ukazuje ochotnú Božiu nák-lonnosť utíšiť každú biedu padlého stvorenia.Milosrdenstvo teda vopred predpokladá hriech. Hoci nemusí byť na prvý pohľad ľahké pochopiť sku-točný rozdiel medzi Božou milosťou a milosrdenstvom,pomôže nám, ak pozorne pouvažujeme o Jeho konaní s ne-padlými anjelmi. Ešte nikdy neuplatnil voči nim milosr-denstvo, lebo ešte nikdy ho nepotrebovali, nezhrešili, aninepadli pod účinok kliatby. A predsa sa istotne stali
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ktorý už nad nimi niekto vyniesol (Jn 3,18; R 3,19).Sťažovať sa na zaujatosť milosti je samovražedné. Akhriešnik trvá na bezpodmienečnej spravodlivosti, potomjeho večným podielom musí byť ohnivé jazero. Jeho jed-iná nádej spočíva v tom, že sa pokloní rozsudku, ktorýnad ním vyniesla Božia spravodlivosť, prizná jehoabsolútnu správnosť, vrhne sa do Božieho milosrdenstvaa vystrie prázdne ruky, aby použil Božiu milosť, ktorúpozná z evanjelia. Tretia Božia Osoba je sprostredkovateľom milosti,preto sa nazýva „Duchom milosti“ (Zach 12,10). Boh Otecje prameňom celej milosti, lebo On sa rozhodol pre večnúzmluvu spásy. Boh Syn je jediným spojením milosti.Evanjelium je vydavateľom milosti. Duch je Udeliteľom.On je Jediný, kto používa evanjelium spásonosnoumocou pre dušu, oživuje vyvolených, keď sú duchovnemŕtvi, poráža ich neskrotné želania, topí ich zatvrdnutésrdcia, otvára im slepé oči a očisťuje ich od malomocen-stva hriechu. Ako vo svojom diele Milosť v ListeGalaťanom hovorí G. S. Bishop:
Milosť je pre ľudí, ktorí tak padli, že nedokážu zdvihnúťsekeru spravodlivosti, sú takí skazení, že nedokážu zmeniťsvoju povahu, sú tak proti Bohu, že sa k Nemu nevediaobrátiť, sú takí slepí, že Ho nedokážu vidieť, takí hluchí, žeHo nedokážu počuť a takí mŕtvi, že On sám musí otvoriťich hroby a vyzdvihnúť ich ku vzkrieseniu.
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Niektorí čitatelia však môžu mať problém najmäv tom, či Písmo potvrdzuje, že „Jeho milosť trvá naveky“(Ž 136,1). V tejto súvislosti treba poukázať na dve veci.Boh nikdy nemôže prestať byť milosrdný, lebo je tovlastnosť Jeho podstaty (Ž 116,5); uplatňovanie Jehomilosrdenstva sa riadi Jeho zvrchovanou vôľou. Musí totak byť, lebo okrem Neho samotného nie je nič, čo by Honútilo konať. Keby niečo bolo, toto niečo by bolonajvyššie a Boh by prestal byť Bohom. Práve čistá zvrchovaná milosť sama určuje uplatňo-vanie Božieho milosrdenstva. Boh túto skutočnosť jedno-značne potvrdzuje v Liste Rimanom 9,15: „LeboMojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam.“Nie úbohosť stvorenia spôsobuje, že preukazuje milosr-denstvo, lebo Boha neovplyvňuje nič okrem Nehosamého tak ako nás. Keby Boha ovplyvňovala zavrhnu-tiahodná bieda malomocných hriešnikov, očistil a zachrá-nil by ich všetkých, ale neurobil tak. Prečo? Jednoduchopreto, že v tom nespočíva Jeho radosť a cieľ. Ešte menejsú to zásluhy stvorení, ktoré spôsobujú, že im preukazu-je svoje milosrdenstvo, lebo ak hovoríme, že si zaslúžimemilosrdenstvo, protirečíme si. „Zachránil nás nie preskutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľasvojho milosrdenstva“ (Tit 3,5) – jedno je v priamom pro-tiklade s druhým. Nie sú to Kristove zásluhy, čo pohliBoha, aby udelil milosrdenstvo svojim vyvoleným; týmby sme kládli dôsledok pred príčinu. Skrze alebo kvôliláskavému milosrdenstvu nášho Boha bol poslaný Kris-tus sem k Jeho ľudu (Lk 1,78). Kristove zásluhy Bohuumožňujú spravodlivo udeliť duchovné milosrdenstváJeho vyvoleným, spravodlivosť sa úplne uspokojila s ru-čiteľom! Nie, milosrdenstvo pochádza výhradne z Božejmajestátnej radosti.Opäť, hoci aj je pravda, že Božie milosrdenstvo „trvánaveky“, predsa musíme pozorne skúmať predmety,ktorým sa Jeho milosrdenstvo preukazuje. Dokonca ajuvrhnutie hriešnika do ohnivého jazera je skutkom milo-
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predmetmi Božej slobodnej a zvrchovanej milosti. Poprvé preto, že si ich vyvolil spomedzi všetkých anjelov(1Tim 5,21). Po druhé, ako dôsledok ich vyvolenia, kvôliich zachovaniu pred odpadnutím, keď sa satan vzbúrila strhol so sebou tretinu nebeských zástupov (Zj 12,4). Potretie, tým, že Krista urobil ich Hlavou (Kol 2,10; 1Pt 3,22),čím sú naveky zabezpečení vo svätom stave, v ktoromboli stvorení. Po štvrté, kvôli vyvýšenej pozícii, ktorá imbola pridelená: žiť v bezprostrednej Božej prítomnosti(Dan 7,10), neustále Mu slúžiť v Jeho nebeskom chráme,prijímať od Neho ctihodné poslania (Hb 1,14). To je prenich hojná milosť, ale nie milosrdenstvo. V úsilí študovať Božie milosrdenstvo tak, ako jeuvedené v Písme, ak má byť slovo „správne rozdelené“,je nutné trojité rozlíšenie. Po prvé, je tu všeobecné Božiemilosrdenstvo, rozšírené nielen na všetkých ľudí, naveriacich rovnako, ako aj na neveriacich, ale aj na celéstvorenie: „Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetkoJeho stvorenie“ (Ž 145,9); „On dáva všetkému život, dycha všetko“ (Sk 17,25). Boh má súcit so všetkými zvierata-mi v núdzi a podporuje ich vhodnými darmi. Po druhé, existuje zvláštne Božie milosrdenstvo, ktorésa uplatňuje na ľuďoch, pomáha im a posilňuje ich, bezohľadu na ich hriechy. Tiež im tlmočí všetky životné ne-vyhnutnosti: „Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými ajdobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespra-vodlivých“ (Mt 5,45). Po tretie, poznáme zvrchovanémilosrdenstvo, ktoré je vyhradené dedičom spásy, ktorúsprostredkováva zmluva skrze Krista. Ak viac sledujeme rozdiel medzi druhým a tretímvyššie uvedeným odlíšením, musíme poznamenať, žemilosrdenstvo, ktoré Boh udeľuje zlým, má výhradnečasnú povahu; to znamená, že je prísne obmedzené natento súčasný život. Nijaké milosrdenstvo sa im nepredĺžiza hrob. „To nie je chápavý ľud; preto mu nebude mi-losrdný jeho Tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho Formo-vateľ“ (Iz 27,11).

Božia dokonalosť

90

Božie milosrdenstvo



niekedy hodí do ohňa; je príliš milosrdný. Taká nádej jezmijou, ak ju chovajú vo svojom srdci, smrteľne ichuhryzne. Boh je Bohom spravodlivosti, rovnako aj milo-srdenstva a jasne vyjadril, že „nenecháva bez trestu“(2M 34,7). Povedal: „Nech zlosynovia zostúpia do ríšemŕtvych, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha“ (Ž 9,17).Človek môže uvažovať: neverím, že ak sa nazbiera špina,kanál prestane tiecť, ľudia sa pripravia o čerstvývzduch, že milosrdný Boh dovolí, aby padli za obeť smr-tiacej horúčke. Skutočnosť je taká, že tých, ktorí zanedbá-vajú hygienické predpisy, pripraví o život choroba bezohľadu na Božie milosrdenstvo. Takisto je pravda, že tí,ktorí zanedbávajú zákony duševného zdravia, budúnaveky trpieť druhú smrť. Nevýslovne smutné je vidieť, koľkí zneužívajú tútoBožiu vlastnosť. Naďalej pohŕdajú Božou autoritou, šlia-pu po Jeho zákonoch, neprestávajú hrešiť, a predsavyužívajú Jeho milosrdenstvo. Boh však nemôže byťnespravodlivý k sebe. On preukazuje milosrdenstvotým, ktorí sa úprimne kajajú, nie však zatvrdilcom (Lk13,3). Neprestávať hrešiť, a predsa počítať s Božímmilosrdenstvom, ktoré zmierňuje trest, je diabolské.Akoby sme hovorili: „Robme zle, aby prišlo dobro.“ O ta-kých je napísané: „Ich odsúdenie je spravodlivé“ (R 3,8).Domnienka bude s najväčšou pravdepodobnosťounaplnená sklamaním (čítajte pozorne 5M 29,18-20).Kristus je duchovným milosrdenstvom a všetci, ktorípohŕdajú Jeho Panstvom a odmietajú Ho, zahynú cestou,keď sa rozhnevá (Ž 2,12). Nech však naša posledná myšlienka o Božíchduchovných milosrdenstvách patrí Jeho ľudu. „Lebo jeveľká Tvoja milosť, až po nebesá“ (Ž 57,10). Jej bohatstváprekračujú naše najvzletnejšie myšlienky. „Veď ako nebovysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými,čo sa Ho boja“ (Ž 103,11). Nikto ju nemôže zmerať.Vyvolení sú nádobami milosrdenstva (R 9,23). Bolo tomilosrdenstvo, ktoré ich oživilo, keď boli mŕtvi v hrie-
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srdenstva. Nad trestom hriešnych treba uvažovať z tro-jakého hľadiska. Z Božieho pohľadu je to skutok spra-vodlivosti, ktorý potvrdzuje Jeho česť. Božie milosrdenst-vo sa nikdy neprejavuje na úkor Jeho svätosti a spra-vodlivosti. Z pohľadu trpiacich je to skutok rovnosti,keď sú nútení trpieť za svoje neprávosti. Z pohľadu spasených je však trest hriešnikov skutkomnevýslovného milosrdenstva. Aké hrozné by bolo, kebymal naveky pokračovať súčasný poriadok vecí, keď Božiedeti sú nútené žiť uprostred detí diabla. Keby uši svätýchstále počúvali rúhavý a špinavý jazyk zatratených, neboby hneď prestalo byť nebom. Je vecou Božieho milosr-denstva, že v čase Nového Jeruzalema „nevojde doň ničnečisté ani ten, kto pácha ohavnosť“ (Zj 21,27)!Aby si čitateľ nemyslel, že sme v poslednom odstavcicvičili jeho predstavivosť, obráťme sa na Písmo, ktorépodporí to, čo sme povedali. V Žalme 143,12 sa Dávidmodlí: „Pre svoju milosť vyhub mojich nepriateľov, zničvšetkých, čo ma sužujú, lebo ja som Tvoj služobník.“ V Žal-me 136,15 Boh „však faraóna s jeho vojskom vohnal doČerveného mora, lebo Jeho milosť trvá naveky“. Bol toskutok pomsty na faraónovi a jeho zástupoch, ale preIzraelitov to bol skutok milosrdenstva. A opäť v Zjavení19,1-3 hovorí:
Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupuv nebi, ktorý volal: Aleluja! Spása, sláva a moc nášmuBohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veďodsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazilazem, a pomstil sa za krv svojich služobníkov z jej ruky.A druhý raz volali: Aleluja! Jej dym vystupuje na veky ve-kov.
Z toho, čo sme povedali, si všimnime, aká márna jetrúfalá nádej tých, ktorí bez ohľadu na svoju neustáluneposlušnosť voči Bohu, predsa len počítajú s tým, že k nimbude milosrdný. Koľkí hovoria, neveríme, že Boh ma
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chu (Ef 2,4-5). Je to milosrdenstvo, ktoré ich zachraňuje(Tit 3,5). Je to Jeho hojné milosrdenstvo, ktoré ichznovuzrodilo pre večné dedičstvo (1Pt 1,3). Čas by námnestačil, keby sme chceli hovoriť o Jeho ochraňujúcom,pretrvávajúcom, odpúšťajúcom a darujúcom milosrden-stve. Pre svojich milovaných je Boh „Otcom milosrden-stva“ (2K 1,3). 
Keď všetko Tvoje milosrdenstvo, môj Bože,Preskúma raz moja duša rastúca,Pohľadom sa preniesť môžem,v údive, láske a chvále sa strácam.
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Šestnásta kapitola
BOŽIA LÁSKA

O Božej povahe nám Písmo hovorí v troch prípadoch.Po prvé, „Boh je Duch“ (Jn 4,24). Gréčtina nemá neurčitýčlen. Povedať, že Boh je akýsi duch, nie je najvhodnejšie,lebo to by Ho zaraďovalo medzi ostatných duchov. Boh jeDuch v najvyššom zmysle slova. On je Duch, je nete-lesný, nemá žiadnu viditeľnú podstatu. Keby Boh malnejaké materiálne telo, nebol by všadeprítomný, aleobmedzený na jedno miesto. Keďže je však Duch, napĺňanebo i zem.Po druhé, „Boh je svetlo“ (1Jn 1,5), protiklad tmy. V Pís-me „tma“ symbolizuje hriech, zlo, smrť, a „svetlo“ sym-bolizuje svätosť, dobrotu a život. Povedať, že „Boh jesvetlo“ znamená, že On je súhrnom dokonalých vlastnos-tí. Po tretie, „Boh je láska“ (1Jn 4,8). Neznamená to len, žeBoh miluje, ale že On sám je Láska. Láska je nielen jed-ným z Jeho atribútov, ale aj samotnou Jeho podstatou. Mnohí hovoria o Božej láske a Boha lásky pritomvôbec nepoznajú. Božia láska sa bežne považuje za formuláskavej slabosti, za druh dobrosrdečnej zhovievavosti;zužuje sa na takmer nezdravý cit podľa vzoru ľudskejemócie. Pravda je však taká, že v tomto, ako aj vovšetkom ostatnom, musíme formovať a usmerňovaťnaše myšlienky podľa toho, čo je zjavené v Písme. Že jeto naozaj nutnosť, je zrejmé nielen z nevedomosti, ktorátak všeobecne prevláda, ale aj z nízkej úrovneduchovnosti, ktorá je dnes medzi kresťanmi smutneočividná. Ako málo skutočnej lásky máme k Bohu!Hlavným dôvodom je to, že naše srdcia tak málo napĺňaJeho úžasná láska k Jeho ľudu. Čím lepšie sa zoznámimes Jeho láskou – jej povahou, plnosťou a velebnosťou –tým viac bude v našich srdciach lásky voči Nemu. 



2. Božia láska je večná. Je to nevyhnutné. Sám Boh jevečný a Boh je láska; preto tak, ako sám Boh nemá žiadenzačiatok, nemá ho ani Jeho láska. Pripusťme, že takátopredstava ďaleko presahuje chápavosť našich konečnýchmyslí; aj keď však niečo nedokážeme pochopiť, môžemesa pred tým v úctivom obdive skloniť. Aké jasné jesvedectvo z Jeremiáša 31,3: „Miloval som ťa večnou lá-skou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ Aképožehnané je vedomie, že veľký a svätý Boh miloval svojľud pred vznikom neba a zeme, že sa naň zameral odcelej večnosti! Jasným dôkazom toho je Jeho spontánnaláska; lebo On ich miloval celé veky pred tým, než vôbecboli. Tú istú vzácnu pravdu uvádza aj List Efezanom 1,4-5:„Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, abysme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svo-jej milostivej vôle nás predurčil.“ Akú chválu by to malovyvolať u každého z Jeho detí! Aké uspokojenie presrdce! Keďže Božia láska ku mne nemá žiaden začiatok,nemôže mať ani koniec! Keďže je pravda, že „odvekov naveky“ je Bohom a keďže Boh je láska, potomje pravda aj to, že „od vekov naveky“ miluje svoj ľud.
3. Božia láska je zvrchovaná. Aj to je samozrejmé. SámBoh je zvrchovaný, nikomu nie je zaviazaný, sám sebe jezákonom, koná vždy podľa svojej vznešenej radosti.Keďže Boh je zvrchovaný a je Láskou, z toho nevyh-nutne vyplýva, že Jeho láska je zvrchovaná. Pretože Bohje Bohom, koná tak, ako sa mu zažiada; pretože Boh jeLáska, miluje, koho chce. Také je aj Jeho jednoznačné tvr-denie: „Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel“ (R9,13). V prípade Jákoba nebol dôvod, prečo by mal byťpredmetom Božej lásky viac než Ézau. Obaja mali rovna-kých rodičov a narodili sa naraz, ako dvojičky. A predsaBoh miloval jedného a druhého nenávidel! Prečo?Pretože sa mu to tak páčilo.Zvrchovanosť Božej lásky nevyhnutne vyplýva zo
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1. Božia láska je neovplyvnená. Myslíme tým, že ne-existovalo nič v akomkoľvek z objektov Jeho lásky, čoby viedlo k jej vzniku, nič v stvorení, čo by ju pritiahloalebo podnietilo. Láska, ktorú cíti jedno stvorenie voči dru-hému je kvôli niečomu v ňom; Božia láska je však bez-platná, spontánna a bezdôvodná. Jediný dôvod, prečoBoh niekoho miluje, spočíva v Jeho zvrchovanej vôli:„Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás,že by ste boli väčší ako všetky národy – veď vás bolonajmenej zo všetkých národov – ale preto, že vásHospodin miloval“ (5M 7,7-8). Od vekov Boh miluje svojľud, a preto nič zo stvorenia nemôže byť príčinou toho,čo môžeme nájsť v Bohu od večnosti. On miluje kvôlisebe samému, „podľa svojho vlastného rozhodnutia“(2Tim 1,9).„My milujeme, lebo on nás miloval ako prvý“ (1Jn4,19). Boh nás nemiloval preto, že my milujeme Jeho. Onnás miloval ešte predtým, ako sme Ho čo i len troškumilovali. Keby nás Boh miloval za našu lásku, z Jehostrany by to nebolo spontánne; pretože nás miloval, keďsme boli bez lásky, je však jasné, že na Jeho lásku nič nev-plývalo. Ak si máme Boha ctiť a ak sa má upevniť srdceJeho dieťaťa, je nesmierne dôležité, aby nám táto vzácnapravda bola jasná. Božou láskou ku mne a ku každémuz „Jeho najmilších“ z našej strany nepohlo vôbec nič. Čoteda ku mne pritiahlo Božie srdce? Celkom nič. Na druhejstrane je tu však všetko to, čo Ho odpudzuje, všetko sozámerom vyvolať v Ňom odpor voči mne – hriešne,zvrátené; len hŕba skazenosti, bez čohokoľvek „dobrého“v mojom vnútri (R 7,18). 
Čo bolo na mne, čo by si zaslúžilo úctu,alebo by Stvoriteľa tešilo?Práve preto, Otče, musím stále spievať, Lebo sa to dobré Tebe zazdalo. 
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5. Božia láska je nezmeniteľná. Ako v prípade samot-ného Boha niet „premeny ani zatienenia v odvrátení“ (Jk1,17), tak ani Jeho láska nepozná zmenu ani zmenšenie.Úbožiak Jákob je toho presvedčivým príkladom. „Jákobasom miloval,“ prehlásil Hospodin, a napriek všetkej jehonevere a vrtošivosti ho nikdy neprestal milovať. Ján 13,1prináša ďalší nádherný príklad. V ten istý večer jedenapoštol povedal: „Ukáž nám Otca“, iný Ho zaprel kliat-bami, všetci sa na Ňom pohoršili. A predsa „milovalsvojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalúlásku“. Božia láska nepodlieha žiadnym zmenám. Božialáska je „mocná ako smrť... mohutné vody nemôžuuhasiť lásku“ (Veľp 8,6-7). Nič nás nemôže od nej odlúčiť(R 8,35-39).
Jeho láska nepozná mieru ani koniecžiadna zmena jej kurz nezmení,večne rovnako a takisto si tečie jej zdroj je večne bez premeny.

6. Božia láska je svätá. Božiu lásku neovláda nálado-vosť, vášeň ani cit, ale zásada. Práve tak ako Jeho milosťnevládne na vlastnú päsť, ale „spravodlivosťou“ (R 5,21), taksa Jeho láska nikdy neprieči s Jeho svätosťou. To, že „Bohje svetlo“ (1Jn 1,5) sa spomína skôr ako to, že „Boh je láska“(1Jn 4,8). Božia láska už nie je ľúbeznou slabosťou, anizoženštenou mäkkosťou. Písmo hovorí, „koho Pán milu-je, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijímaza syna“ (Hb 12,6). Boh neprižmúri oči nad hriechom,ani v prípade svojho vlastného ľudu. Jeho láska je čistá,nepremiešaná s nijakým sentimentálnym citom. 
7. Božia láska je milostivá. Božia láska a priazeň súneoddeliteľné. Jasne to ukázuje List Rimanom 8,32-39.Aká je láska, od ktorej nás nič nemôže „odlúčiť“, to jas-ne vidno z kontextu. Práve Božia dobrá vôľa a milosť Hoviedli k tomu, aby dal svojho Syna za hriešnikov. Táto
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skutočnosti, že nie je ovplyvnená ničím zo stvorenia. Tedatvrdenie, že príčina Jeho lásky leží v samotnom Bohu, jeiba iný spôsob vyjadrenia, že miluje toho, koho sa muzapáči. Na chvíľu predpokladajme opak! Predpokladaj-me, že by Božiu lásku bola ovládalo niečo iné ako Jehovôľa. V takom prípade by miloval podľa pravidla a kebymiloval podľa pravidla, bol by pod zákonom lásky, a tedaveľmi ďaleko od toho, aby bola láska zadarmo. SaméhoBoha by ovládal zákon. „Aby sme boli jeho synmi skrzeJežiša Krista“, podľa čoho? Podľa niektorej vlastnosti,ktorú v nich predzvedel? Nie. Podľa čoho teda? „Podľasvojej milostivej vôle“ (Ef 1,4-5).
4. Božia láska je nekonečná. Všetko, čo sa týka Boha, jenekonečné. Jeho podstata napĺňa zem i nebesia. Jehomúdrosť je neobmedzená, lebo On vie všetko o minu-losti, prítomnosti aj budúcnosti. Jeho moc je nesmierna,lebo pre Neho nie je nič priťažké. Takže Jeho láska je bezobmedzenia. Má takú hĺbku, že ju nikto nedokážepreskúmať; má takú výšku, ktorú nik nezmeria; má takúdĺžku a šírku, ktorej sa vzpiera meranie podľaakejkoľvek miery stvorenia. Nádherne to naznačujeList Efezanom 2,4: „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zosvojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval.“ Slovko„nesmierny“ tvorí paralelu k výroku „Boh tak miloval“z Evanjelia podľa Jána 3,16. Hovorí nám, že Božia láskaje taká nadprirodzená, že ju nemožno zmerať.
Žiaden jazyk nemôže úplne vyjadriť nekonečnosť Božejlásky a žiadna myseľ ju nepochopí, pretože ona „prevyšujepoznanie“ (Ef 3,19). Najrozsiahlejšie myšlienky, aké našamyseľ o Božej láske dokáže vytvoriť, sú hlboko pod jej sku-točnou povahou. Nebo nie je tak vysoko nad zemou, ako jedobrota Božia nad najvzletnejšími predstavami, ktoré sme sio nej schopní vytvoriť. Je to oceán, ktorý sa vzdúva vyššieako všetky vrchy, ktoré sú v kontraste so všetkými jehopredmetmi. Je fontánou, z ktorej tečie všetko nevyhnutnédobro pre všetkých, ktorí oň majú záujem. (John Brine, 1743)
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Sedemnásta kapitola
BOŽÍ HNEV

Je smutné vidieť toľko kresťanov, ktorí považujú Božíhnev za niečo, za čo sa treba ospravedlňovať, alebo siaspoň želajú, aby také niečo nebolo. Iní by však nezašlitak ďaleko, aby otvorene priznali, že ho považujú zachybu Božej povahy, predsa však naň nehľadia s ra-dosťou. Nezamýšľajú sa nad ním radi a iba zriedkavobez utajovanej nevôle, ktorá v ich srdciach voči nemunarastá, počúvajú, že sa spomína. Dokonca aj spomedzitých s najtriezvejším úsudkom si iba niektorí vedia pred-staviť krutosť Božieho hnevu, ktorý je príliš hrozivý nato, aby tvoril tému užitočného rozjímania. Iní klamú sa-mých seba, že Boží hnev nie je v zhode s Jeho dobrotou,a skúmajú, ako by ho zo svojich myšlienok vypudili. Áno, mnohí sa odvracajú od predstavy Božiehohnevu, akoby sa od nich vyžadovalo hľadieť na nejakúškvrnu Božej povahy alebo na nejaký fľak na Božej vláde.Čo však hovorí Písmo? Pri jeho štúdiu zisťujeme, že Bohsa vôbec nesnaží ukryť pravdu o svojom hneve. Nehanbísa za všeobecnú známosť, že Jemu patrí pomsta a zúri-vosť. Jeho výzvou je: 
Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; jausmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a ni-kto sa z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíhamsvoju ruku a hovorím: Ja žijem naveky! Keď nabrúsim svojblýskavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odpla-tím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia.(5M 32,39-41) 
Štúdium konkordancie ukazuje, že v Písme je viacodkazov na Božiu zlosť, zúrivosť a hnev, ako na Jeho
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láska bola hnacou silou Kristovho vtelenia: „Lebo tak Bohmiloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16).Kristus neumrel preto, aby prinútil Boha milovať nás, alepreto, že On miloval svoj ľud. Kalvária je najvyššouukážkou Božej lásky. Milý čitateľ, ktorý veríš v Krista,vždy, keď cítiš pokušenie pochybovať o Božej láske, vráťsa na Kalváriu. Tu je množstvo príčin dôvery a trpezlivosti Božiehosúženia. Kristus bol Otcovým miláčikom, a predsa neboloslobodený od biedy, nemilosti a prenasledovania.Hladoval a žíznil. Keď dovolil ľuďom, aby na Nehopľuli a udierali Ho, nebolo to nezlučiteľné s Božou lás-kou ku Kristovi. Nech žiadny kresťan nepochybuje o Bo-žej láske, keď sa podrobí bolestným súženiam a skúš-kam. Boh na zemi Krista neobdaril časným prospechom,lebo „nemal kde hlavu skloniť“. Dal mu však Ducha bezmiery (Jn 3,34). Všimnite si, že duchovné požehnania súprvoradým darom Božej lásky. Akým požehnaním jevedomie, že keď nás svet nenávidí, Boh nás miluje!
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lásku a nežnosť. Keďže Boh je svätý, nenávidí všetokhriech; keďže nenávidí všetok hriech, jeho zlosť horí protihriešnikovi (Ž 7,11).Boží hnev patrí k Božej dokonalosti tak, ako Jeho ver-nosť, moc alebo milosrdenstvo. Musí to tak byť, lebo naBožej povahe niet nijakej škvrny a ani najmenšej poruchy.Tak by to bolo, keby Mu „hnev“ chýbal. Ľahostajnosťk hriechu je mravnou škvrnou a ten, kto ho nemá v ne-návisti, je mravne malomocný. Ako by mohol Ten, ktorýje súhrnom všetkej dokonalosti, spokojne hľadieť rov-nako na cnosť i neresť, múdrosť aj hlúposť? Ako by siTen, ktorý je nekonečne svätý, mohol nevšímať hriecha odmietal prejaviť svoju „krutosť“ (R 9,12) voči nemu?Ako by mohol Ten, ktorý sa teší len z čistého a krásneho,nemať odpor a nenávisť voči nečistému a zlému? Sa-motná Božia povaha robí peklo skutočnou nevyhnut-nosťou, tak nevyhnutne a večne potrebnou, ako je nebo.Nielenže v Bohu nie je žiadna nedokonalosť, ale v Bohuani niet takej dokonalosti, ktorá by bola menej dokonalá,než iná dokonalosť. Boží hnev je večným odporom voči každejnespravodlivosti. Je to nespokojnosť a rozhorčenie Božejspravodlivosti nad zlom. Je to Božia svätosť, ktorá sazamiešala do činnosti proti hriechu. Je to hnacia príčinapráve toho istého rozsudku, ktorý dopadá na vykonáva-teľov zla. Boh sa hnevá na hriech, lebo je to vzbura protiJeho autorite, zlo konané proti Jeho posvätnej zvr-chovanosti. Vzbúrenci proti Božej vláde by mali vedieť,že Boh je Pán. Mali by pocítiť, aká veľká je vznešenosť,ktorou pohŕdajú a aký strašný je hrozivý hnev, na ktorýberú tak málo ohľadov. Božia zlosť nie je nenávistnou a zá-kernou odplatou, ktorá spôsobuje zranenie kvôli sebesamej alebo za spôsobené zranenie. Kým bude Boh svojuvládu uplatňovať ako Vládca vesmíru, nebude pomsty-chtivý. To, že Boží hnev je jednou z Božích dokonalých vlast-ností nie je zjavné iba z hľadísk, ktoré sme uviedli vyššie,
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ale takisto to jasne potvrdzujú jednoznačné tvrdenia Jehovlastných slov.
Lebo Boží hnev sa zjavuje z neba (R 1,18). Zjavil sa vtedy,keď bol prvýkrát vyslovený rozsudok smrti, keď bola pre-kliata zem a človek vyhnaný z pozemského raja; takýmitrestami, ako potopa a úplné zničenie miest ohňom z neba;a najmä vládou smrti vo svete. Hovorí o ňom každá kliat-ba po každom prestúpení Zákona a bol oznámený v usta-novení obety. V ôsmej kapitole Listu Rimanom apoštolveriacich upozorňuje na skutočnosť, že celé stvorenstvopodlieha márnosti a v bolesti súčasne vzdychá a trpí. Toisté stvorenstvo, ktoré potvrdzuje, že Boh je a rozhlasujeJeho slávu, takisto vyhlasuje, že je nepriateľom hriechua pomstiteľom ľudských zločinov. Nadovšetko sa všakBoží hnev zjavil z neba, keď Syn Boží zostúpil, aby prejavilBožiu povahu a keď sa tento hnev ukázal v Jeho utrpenía smrti strašnejším spôsobom, ako všetky znamenia, ktoréBoh predtým učinil zo svojej nespokojnosti s hriechom.Okrem toho budúce a večné tresty hriešnikov sa teraz pre-javujú oveľa závažnejšie a jasnejšie ako predtým. Podnovým vedením poznáme dve zjavenia z nebies, jedno jez hnevu a druhé z milosti (Robert Haldane).
Boží hnev je dokonalá Božia vlastnosť. Je to zrejmé z to-ho, čo čítame v Žalme 95,11: „Takže som im v hneveprisahal“. Boh „prisahá“ pri dvoch príležitostiach: prisľuboch (1M 22,16) a vypovedaní hrozby (5M 1,34).Predtým svojim deťom sľubuje milosrdenstvo; neskôrprisahá, aby vyplašil hriešnikov. Prísaha je slávnostnépotvrdenie (Hb 6,16). V Druhej knihe Mojžišovej 22,16Boh hovorí: „Prisahám na seba.“ V Žalme 89,36 prehla-suje: „Raz som prisahal na svoju svätosť“, zatiaľ čo v Žal-me 95,11 tvrdí: „Takže som im v hneve prisahal.“ Sámveľký Hospodin sa teda odvoláva na svoj hnev ako navlastnosť rovnú Jeho svätosti: On prisahá na jedno aj nadruhé. A rovnako v Kristovi „lebo v ňom telesne prebý-va celá plnosť božstva“ (Kol 2,9), a keďže sa v Ňomvynikajúco prejavujú všetky dokonalé Božie vlastnosti(Jn 1,18), čítame o „hneve Baránka“ (Zj 6,16).

Boží hnev



Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v ne-bi, ktorý volal: Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu,lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľ-kú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a pomstilsa za krv svojich služobníkov z jej ruky. A druhý raz volali:Aleluja! (Zj 19,1-3) 
Veľká bude radosť svätých v deň, keď Pán obháji svo-ju vznešenosť, uplatní svoju nadvládu, ktorá vzbudzujeposvätnú úctu, zväčší svoju spravodlivosť a zvrhnepyšných rebelov, ktorí sa Mu odvážili vzdorovať. „Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, ktoobstojí? (Ž 130,3) Každý z nás si môže položiť tútootázku, lebo je napísané „neobstoja bezbožníci na súde“(Ž 1,5). Ako ťažko bola Kristova duša zasiahnutámyšlienkami o Božom označení neprávostí Jeho ľudu,keď o nich vedel. „Doľahla naňho hrôza a úzkosť“ (Mk14,33). Jeho strašná agónia, Jeho krvavý pot, Jeho mocnýplač a prosby (Hb 5,7), Jeho opakované modlitby: „Ak jemožné, nech ma minie tento kalich“, Jeho poslednýstrašný výkrik: „Bože môj, Bože môj, prečo si maopustil?“, to všetko jasne ukazuje, aké mal strašné obavyz toho, čo to znamenalo pre Boha „označiť neprávosti“.Takisto môžu úbohí hriešnici volať: Pane, kto obstojí, keďsa sám Syn Boží triasol pod váhou Jeho hnevu? Ak si ty,môj čitateľ, ešte neutekal po spásu ku Kristovi, jedinémuSpasiteľovi, „čo si počneš v húšťave Jordánu“? (Jer 12,5). 
Keď si pomyslím, ako väčšina ľudstva Božiu dobrotuzneužíva, môžem iba súhlasiť s výrokom: Najväčší zázrakna svete je Božia trpezlivosť a štedrosť k nevďačnémusvetu. Keď sa do jedného z princových miest dostane nepri-ateľ, nepošle im zásoby, ale tesne oblieha mesto a robí čomôže, aby ich vyhladoval. Veľký Boh, ktorý by mohollusknutím prstov všetkých svojich nepriateľov zmiesť doskazy, ich však trpí a každý deň sa ich snaží zachovať.Rovnako Ten, ktorý sám robí dobre zlým a nevďačným,nám môže prikázať, aby sme žehnali tým, ktorí nás preklí-
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Boží hnev je vlastnosť Božej povahy, nad ktorou trebaneustále uvažovať. V prvom rade preto, aby na naše srd-cia mohla správne zapôsobiť Božia nenávisť voči hriechu.Sme náchylní brať hriech na ľahkú váhu, zakrývať jehoodpornosť, ospravedlňovať ho. Čím viac však študujemea zvažujeme Božiu hrôzu z hriechu a Jeho strašnú pom-stu zaň, tým skôr si uvedomujeme jeho odpornosť. Po druhé, aby sa v našich dušiach prejavila skutočnábázeň z Boha: „Zachovávajme si milosť a pomocou nejslúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.Veď náš Boh je stravujúci oheň“ (Hb 12,28-29). Aknemáme patričnú úctu k Jeho úchvatnej Vznešenosti a bá-zeň pred Jeho spravodlivým hnevom, nemôžeme Mu pri-jateľne slúžiť, pokiaľ. Tieto vlastnosti najlepšie uvediemedo života vtedy, ak si budeme častejšie pripomínať, že„náš Boh je stravujúci oheň“. Po tretie, aby sme pohli našeduše k vrúcnej chvále, lebo nás oslobodil spod „budúce-ho hnevu“ (1Tes 1,10).Naša pripravenosť alebo naša neochota uvažovať o Bo-žom hneve sa stáva skúškou toho, do akej miery sme Muvo svojich srdciach skutočne naklonení. Ak sa v Bohunaozaj netešíme, čím je sám v sebe, a to vďaka všetkejdokonalosti, ktorá je v Ňom naveky prítomná, ako v náspotom môže prebývať Božia láska? Každý z nás sa musímať čo najzbožnejšie na pozore pred tým, aby si v myslinevytváral Boží obraz podľa svojich zlých sklonov. Ke-dysi sa Pán sťažoval: „Myslíš si, že som ako ty?“ (Ž 50,21).Ak sa netešíme kvôli „Jeho svätému menu“ (Ž 97,12), toznamená, ak sa netešíme z poznania, že Boh čoskoroslávnostne ukáže svoj hnev tak, že dopustí pomstu navšetkých, ktorí Mu teraz protirečia, je to presvedčivýdôkaz toho, že Mu v srdci nie sme podriadení, ale stálezotrvávame vo svojich hriechoch. „Národy, velebte Jeho ľud, lebo On pomstí krv svojichsluhov, pomstou odplatí svojim protivníkom“ (5M 32,43). 
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Osemnásta kapitola
BOŽIE ROZJÍMANIE

V predchádzajúcich kapitolách sme preskúmali niektoréz podivuhodných a nádherných dokonalých vlastnostíBožej povahy. Z rozjímania o Jeho vlastnostiach by námvšetkým malo byť jasné, že Boh je v prvom radenepochopiteľná Bytosť. Strácame sa v údive nad Jehonekonečnou veľkosťou a Cófarove slová sa stávajú naši-mi: „Či vystihneš Božiu podstatu a dokonalosťVšemohúceho? Je vyššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Jehlbšia ako podsvetie, čo vieš o tom? Podľa svojej miery jedlhšia ako zem a širšia ako more“ (Job 11,7-9). Keď sa vosvojich myšlienkach o Jeho nehmotnosti, všadeprítom-nosti a všemohúcnosti obraciame k Božej večnosti, pre-sahuje to naše myslenie. Nepochopiteľnosť Božej povahy však nie je príčinoutoho, prečo by sme mali upustiť od úctivého skúmaniaa zbožného úsilia pochopiť to, čo tak milostivo o sebezjavil vo svojom Slove. To, že nie sme schopní získaťdokonalé poznanie, ešte nie je dôvod (iba ak bláznivý) nato, aby sme sa nesnažili dosiahnuť aspoň nejaký jeho stu-peň. C. H. Spurgeon to povedal veľmi výstižne:
Nič tak neobohatí rozum, nič tak nerozšíri dušu človeka,ako vrúcne, naliehavé a nepretržité skúmanie veľkej témyBožstva. Najlepším štúdiom na rozšírenie duše je veda o Kris-tovi a Jeho ukrižovaní a poznanie Boha v Trojici. Pravé štúdium kresťana je Boh. Najvyššou vedou,najvznešenejšími úvahami a najmocnejšou filozofiou, ktorámôže zaujať pozornosť Božieho dieťaťa, je meno, povaha,osoba, skutky a existencia veľkého Boha, ktorého nazývasvojím Otcom. Pri rozjímaní nad Bohom nastávajú v našejmysli obrovské zmeny k lepšiemu. Je to taká rozsiahla téma,
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najú. Nemyslite si však, hriešnici, že uniknete; Božie mlynymelú pomaly, ale isto; čím obdivuhodnejšia je Jeho trpez-livosť a štedrosť, tým hroznejšia a neznesiteľnejšia budezúrivosť, ktorá bude dôsledkom zneužitia Jeho dobroty. Ničnie je jemnejšie ako more, a predsa keď sa zdvihne v búrke,nič nevyčíňa viac. Nič nie je také sladké ako Božia trpez-livosť a dobrota, ale ani také hrozné ako Jeho hnev, keďvzplanie. (William Gurnall, 1660)
Bež teda, čitateľ môj, bež ku Kristovi; aby si dokázal„uniknúť pred budúcim hnevom“ (Mt 3,7), kým nie jeneskoro.Otázka pre kazateľov: Kážeme o tejto závažnej témetoľko, koľko by sme mali? Starozákonní proroci svojimposlucháčom často hovorili, že ich skazené životy pro-vokujú Svätého Izraela a že pre seba na deň hnevu hro-madia hnev. Dnes nie sú pomery vo svete o nič lepšie,ako boli predtým. Na prebudenie ľahostajných a na to,aby telesní ľudia začali skúmať svoje srdcia, nie je ničistejšie, ako predpoklad, že „Boh je spravodlivý sudca:On môže trestať každý deň“ (Ž 7,12).Kristovi predchodcovia svojich poslucháčov varovali,aby sa snažili „uniknúť pred budúcim hnevom“ (Mt 3,7).Spasiteľ svojich poslucháčov vyzýva: „Bojte sa toho,ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorímvám: Toho sa bojte!“ (Lk 12,5) Apoštol Pavol povedal:„Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviedčameľudí“ (2K 5,11). Vernosť si vyžaduje, aby sme aj o peklehovorili tak jasne, ako o nebi.
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byť zveličované nad svoju skutočnosť. Písmo, pravdaže,vyhlasuje, že Boha uvidíme „tvárou v tvár“ a budemeHo „poznávať“ tak, ako nás On pozná (1K 13,12), aleodvodzovať z toho, že potom budeme poznať Boha takúplne, ako On pozná nás, znamená, že sa dávame zviesťobyčajným zvukom slov a neberieme ohľad na výhradu,ktorú si tento predmet nevyhnutne vyžaduje. Je rozdielmedzi tým, že svätí budú oslávení a tým, že ich bytie sastane božským. Kresťania, hoci oslávení, budú vždy lenkonečnými bytosťami, a preto nekonečného Boha nikdynebudú chápať úplne. 
Svätí uvidia Boha v nebi duchovným zrakom, lebo On bu-de telesnému zraku vždy neviditeľný; a uvidia Ho ešte jas-nejšie, než Ho videli rozumom a vierou a obsiahlejšie, nežHo doteraz zjavovali všetky Jeho diela a skutky; ich myslesa však nezväčšia do takej miery, aby boli schopní o zna-menitosti Jeho povahy rozjímať naraz, alebo detailne. Abypochopili nekonečnú dokonalosť, sami sa musia stať dokona-lými. Dokonca aj v nebi bude ich poznanie čiastočné, ichšťastie však bude úplné, lebo ich poznanie bude dokonalév tom zmysle, že ich kapacite to postačí, hoci plnosť pred-metu sa nevyčerpá. Veríme, že bude progresívne a že ako saich pohľady rozšíria, ich požehnanie bude rásť; nikdy všaknedosiahne hranicu, za ktorou by nebolo čo objavovať; a ajpotom, čo uplynú veky vekov, On bude stále nepocho-piteľným Bohom (John Dick, 1840).
Po druhé, z prehľadu dokonalých Božích vlastností jezrejmé, že On je vo všetkom sebestačnou Bytosťou. Sámsi je vo všetkom sebestačný. Ako prvá z bytostí, ne-konečné Bytie, má všetky možné prednosti. KeďTrojjediný Boh existoval osamote, bol sám sebe všetkým.Jeho chápanie, láska a energia nachádzali v Ňom samomadekvátny objekt. Keby potreboval niečo vonkajšie, nebolby nezávislý, a preto by nebol Bohom. On stvoril všetko, a to „pre Neho“ (Kol 1,16), a pred-sa nie preto, aby doplnil nedostatok, ale aby mohol
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že všetky naše myšlienky sa strácajú v jej nesmiernosti; takáhlboká, že naša pýcha sa topí v jej nekonečnosti. Dokážemechápať a zaoberať sa inými témami, v ktorých cítime isté se-bauspokojenie a pokračujeme svojou cestou s myšlienkou:Všimni si, aký som múdry. Keď sa však dostávame k tejtomajstrovskej vede a zisťujeme, že naša olovnica nedosiah-ne jej hĺbku a že naše orlie oko do nej nedovidí, odvracia-me sa s myšlienkou: Nezmenil som sa a nič neviem.(Kázeň na Mal 3,6)
Áno, nepochopiteľnosť Božej povahy by nás mala na-učiť pokore, opatrnosti a úcte. Po všetkom hľadaní a uva-žovaní musíme povedať s Jóbom: „Toto sú, hľa, len okra-je Jeho ciest, a len tichučké slovo sme z toho počuli“(26,14). Keď Mojžiš veľmi prosil Hospodina, aby muukázal svoju slávu, On mu odpovedal: „Vyslovím predtebou svoje meno: Hospodin“ (2M 33,19). Niekto iný tiežpovedal: „Meno je súbor Jeho vlastností.“ Puritán JohnHowe správne vyhlásil:
Preto predstava o Jeho sláve, ktorú si môžeme vytvoriť, jelen taká, akú napríklad môžeme získať o veľkej knihepodľa krátkeho zhrnutia, alebo o rozľahlej krajine podľa jejmalého výrezu. Dal nám o sebe správu síce pravdivú, alenie celú. Práve tak bude ochraňovať naše chápanie – taktobudeme vedení – pred omylom, ale nie prednevedomosťou. Svoju myseľ môžeme používať na rozjí-manie nad niektorými Jeho dokonalými vlastnosťami,prostredníctvom ktorých nám milostivý Boh odkrýva svojebytie a v myšlienkach ich všetky môžeme prisúdiť Jemu,hoci o každej z nich máme stále iba malú a nedokonalúpredstavu. Keďže naše pochopenie môže súhlasiť s objav-mi, ktoré nám o niekoľkých svojich znamenitostiach posky-tuje, náš terajší pohľad je zatiaľ predsa len na Jeho slávu.
Medzi Božím poznaním, ktoré majú Jeho svätí v tom-to živote a tým, ktoré budú mať v nebi, je veľký rozdiel.A predsa, tak, ako by sa nemalo podceňovať prítomnépoznanie len preto, že je nedokonalé, tak ani druhé nemá
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ších sférach. Nad svetom, ktorý stvoril, vládne všemohúco.„Chválil a velebil som večne živého, Jeho vláda je večná aJeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci oby-vatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa svojej vôle nakladás nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho,kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo torobíš?“ (Dan 4, 31-32)
Stvorenie, ako také, nemá nijaké práva. Od svojhoStvoriteľa nemôže žiadať nič a nech sa s ním zaobchá-dza akokoľvek, nemá právo sa sťažovať. A predsa, akpremýšľame o absolútnej Božej nadvláde nad všetkým,nikdy by sme nemali stratiť z dohľadu Jeho mravnéprednosti. Boh je spravodlivý a dobrý a vždy robí to, čoje správne. On si zvrchovanosť uplatňuje riadiac sa svo-jou vznešenou a spravodlivou radosťou.Každému stvoreniu priraďuje miesto, podľa toho, akosa Mu to zdá dobré z Jeho pohľadu. Každému predurču-je okolnosti podľa svojich rozhodnutí. Každú nádobu for-muje podľa svojho neovplyvniteľného určenia. Ku komuchce byť milosrdný, k tomu je milosrdný, a koho chce, to-ho zatvrdzuje. Kdekoľvek sme, Jeho oko je nad nami.Nech sme kýmkoľvek, má právo disponovať s našímživotom a so všetkým ostatným. Pre kresťanov jenežným Otcom; pre spurných hriešnikov bude ešte stálestravujúcim ohňom. „Kráľovi vekov, nepominuteľnému,neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na vekyvekov. Amen“ (1Tim 1,17).
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prenášať život a šťastie na anjelov a ľudí a mohol ichpriviesť k obrazu Jeho slávy. Naozaj si vyžaduje odda-nosť a službu svojich rozumných bytostí, a predsa z ichúradov nemá úžitok, každá výhoda patrí im samým (Job22,2-3). Na dosiahnutie svojich zámerov využíva pro-striedky a nástroje, nie však z nedostatku moci, ale častopreto, aby prostredníctvom krehkosti svojich nástrojovjasnejšie dokázal svoju moc. Božia sebestačnosť robí z Boha vo všetkom najvyššíobjekt, ktorý treba neustále hľadať. Ozajstné šťastiespočíva v radosti z Boha. Jeho priazňou je život a Jehozhovievavosť je lepšia ako život. „Hospodin je môj údel,vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho“(Žalosp 3,24). Prameňom najvyššej spokojnosti a najväč-šou túžbou svätých je, aby sme vnímali Jeho lásku, milosťa slávu. „Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci?Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Dal simi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obi-lia a muštu“ (Ž 4,7-8). Áno, kresťan môže pri svojomsprávnom vedomí povedať: „Hoci figovník nekvitne,ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedo-dajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nietov stajniach, ja radovať sa v Hospodinovi budem, a jasaťv Bohu mojej spásy“ (Ab 3,17-18). Po tretie, z prehľadu týchto Božích predností jezjavné, že On je Najvyšší v celom vesmíre. John Dickhovorí: 
Žiadna vláda nie je taká absolútna ako tá, ktorá je založenána stvorení. Ten, ktorý mohol nevytvoriť nič, má právovytvoriť všetko podľa svojej radosti. Niektoré časti stvore-nia vytvoril ako bezduchú hmotu hrubšej či jemnejšej štruk-túry, ktorá sa vyskytuje v rôznych kvalitách a umožnil imrásť a rozpínať sa, ale stále nemajú život v pravom zmysleslova. Iným nedal iba usporiadanie, ale aj vedomú existen-ciu, zmyslové orgány a samohybnú silu. K týmto u človekapridal dar rozumu a nesmrteľnú dušu, ktorou je spojenýs vyšším poriadkom bytostí, ktoré sa nachádzajú vo vyš-
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Devätnásta kapitola
BOŽIA ŠTEDROSŤ

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani len do
ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho
milujú“ (1K 2,9). Ako často sa toto miesto cituje iba
potiaľto a ako zriedkavo pridávame slová: „Nám to však
Boh zjavil skrze Ducha“ (v. 10). Prečo je to tak? Vari nie
preto, že tak málo ľudí z Božieho ľudu vyhľadáva a teší
sa z toho, čo nám zjavil Duch v Slove o veciach, ktoré
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú? Keby sme sa viac
zaoberali Božími bohatstvami než svojou biedou, viac
Kristovou plnosťou než svojou prázdnotou, a viac Božou
štedrosťou, než svojou chudobou, žili by sme na celkom
inom stupni skúsenosti.

Nič nás nedojíma viac, než to, čo je podobné „bohat-
stvu jeho milosti“ (Ef 1,7). Je zarážajúce, že kresťanský
život sa začína na svadobnej hostine (Lk 14,16-23; Mt
22,1-10), ako pri prvom Kristovom zázraku (Jn 2). Nám
patria slová: „Poďte, už je všetko pripravené“ (Lk 14,17).
„Hľa, hostinu som prichystal, voly a kŕmny dobytok som
pozabíjal, a všetko je hotové. Poďte na svadbu“ (Mt 22,4).
Všimnite si, ako slová „pripravil som“ ladia so slovami -
„to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú“ (1K 2,9). Všimnite
si, ako slová „je pripravené“ potvrdzujú to, že „nám to
Boh zjavil“ (1K 2,10). Všimnite si „voly a kŕmny doby-
tok“, lebo „to všetko je z Boha“ (2K 5,18). Stvorenie
neprispieva ničím; všetko sa mu poskytne. Nakoniec
zvážte slová: „Poďte na svadbu.“ Tento symbol je veľmi
požehnaný; hovorí o radosti, slávnosti a hodovaní.
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hojnosť Božej štedrosti, z ktorej nám už udelil a z ktorejsa budeme tešiť naveky.Vezmime si najprv Božiu milosť. Nielenže poznáme„bohatstvo jeho milosti“ (Ef 1,7) a nesmierne bohatstvoJeho milosti (Ef 2,7), takisto čítame, že bola „mnohýmhojne udelená“, že prijímame „hojnosť milosti“, a žemilosť bola daná nad mieru (gr. R 5,15.17.20) – bezbreháhojnosť Božej milosti plynie ďalej a rozmnožuje sa vosvojich objektoch. Základ alebo hybná príčina je opísanáv prvej kapitole Evanjelia podľa Jána. Keď sa jednoro-dený Syn stal telom a nejaký čas prebýval medzi nami,bol Jediný, kto bol „plný milosti a pravdy“. Keďže sme sas Ním stali spoludedičmi, je napísané: „Veď z jeho plnos-ti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou“ (Jn 1,16).Pozrime sa ešte na Božiu lásku. Tok Jeho lásky k ne-milujúcim a nemilým objektom sa ani nezadržal, anineobmedzil. Svoj ľud miluje večnou láskou (Jer 31,3).Podivuhodne to dal najavo, keď prišla plnosť času a po-slal svojho Syna, ktorý sa narodil zo ženy. Áno, On takmiloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, „aby niknezahynul, ale mal večný život každý, kto verí v neho“;preto čítame o Jeho „nesmiernej láske, ktorou si nászamiloval“ (Ef 2,4). Grécke slovo preložené ako„nesmierny“ sa prekladá ako „veľký“ (Mt 9,37 a 1Pt 1,3).Nesmierna láska, ktorá prekračuje poznanie, napĺňa našeživoty duchovnými útechami v službe kňazstva a v obha-jobe v nebesiach. Táto téma je nevyčerpateľná. Náš Pán prišiel na zem,aby Jeho ľudia „mali život, a to v hojnej miere“ (Jn10,10). To sa splnilo prvýkrát vtedy, keď Kristus akoHlava nového stvorenia a „počiatok Božieho stvorenia“(Zj 3,14) dýchol na svojich učeníkov: „Prijmite DuchaSvätého.“ Bol to vzkriesený Spasiteľ, ktorý sprostredko-val svoj vzkriesený život svojim (porovnaj 1M 2,7 so za-čiatkom starého stvorenia). Takže, aj keď Ten istý, ktorýtu dole prijal Ducha bez miery (Jn 3,34), vystúpil na nebe-sia ako oslávený Človek, pokrstil svojich ľudí Duchom
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Prestrel na hostinu, nútil ma jesť.Núkal, že môj strach odstráni,Áno, pre moju vinnú a zovretú päsťrozvinul zástavu Lásky nad nami.
V skutočnosti rovnaký symbol používa Kristus v Eva-njeliu podľa Lukáša 15. Zobrazuje v ňom márnotratníka,ktorý oľutoval svoje hriechy, ktorého otec víta doma.Sotva ho oblečie a upraví podľa domácich zvyklostí, užpočuť slová: „Vezmite vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzmea radujme sa“ (v. 23). Nám adresuje slová - „a všetci sazačali radovať“. Zábavu v podobenstve nepostiholnepriaznivý obrat, pretože je vykreslená bez prerušeniaa bez konca. Môžeme to teda uzavrieť tak, že táto no-vozrodená radosť by mala charakterizovať celú slávnost-nú scénu – tak pravdivo, ako by sa konala práve teraz.Nádherný predobraz štedrého správania, v ktoromBoh dáva zo svojej štedrosti svojmu ľudu, nachádzamev Prvej knihe Mojžišovej 9,3: „Nech vám slúži ako potra-va všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny,teraz vám dávam všetko.“ Toto bola odpoveď Hospodinana „príjemnú vôňu“, ktorú práve vtedy zacítil.Najdôležitejšie je, aby sme si všímali súvislosť a vnímalipohnútky, na základe ktorých Boh patriarchovi slobodneudelil „všetko“. V závere deviatej kapitoly Prvej knihyMojžišovej sa dozvedáme Božiu odpoveď, ktorápožehnane zatieňuje obrovský podiel nového stvorenia,ktorého členovia boli požehnaní „v Kristovi všetkýmduchovným požehnaním v nebeských veciach“ (Ef 1,3).Tieto požehnania sa zakladajú na Božom určení hod-noty Kristovej obete. Trvalá hodnota tejto obete jenezmerateľná a nesmierna. Taká nezmerateľná, akoosobná znamenitosť Syna a taká nesmierna, ako Otcovaradosť v Ňom. Povahu a rozsah požehnaní, ktoré saokolo Božieho vyvoleného zhromažďujú na základezavŕšeného Kristovho diela, oznamujú podstatné a prí-davné mená, ktoré používa Duch svätý, keď opisuje
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nachádza svoje plné uskutočnenie. Ak o rôznorodomcharaktere nášho požehnania hovorí Boh jednotne – či jeto Jeho milosť, láska, život, ktorý nám udelil, dôvera, moca milosrdenstvo (1Pt 1,3 a ďalej). Je to tak možno preto,že je taký štedrý. Chce si nás získať nadmernou štedros-ťou, ktorú nám udelil. Praktický vplyv na naše duše bymal spôsobiť, že „Bohom sa chválime skrze nášho PánaJežiša Krista“ (R 5,11), aby sme všetko, čo je v nás, priniesliv skutočnej chvále a aby sme sa pripravili na bližšie a hlb-šie priateľstvo s Ním. „Veď Boh má moc rozhojniť vo vásvšetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkéhodostatok na každý dobrý skutok“ (2K 9,8).
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svätým (Sk 2), „ktorého na nás bohato vylial“ (Tit 3,6),ako uisťuje apoštol Pavol svätých z pohanov. Ešte razzdôrazňuje hojnosť Božej štedrosti. Všimnime si teraz Jeho dôveru. Pán Ježiš povedal svo-jim učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, pretožesluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi,pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojhoOtca“ (Jn 15,15). Sú veci, na ktoré „túžia hľadieť“ anjeli(1Pt 1,12) a predsa ich Duch Boží oznámil nám. „V nejnás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou,keď nám dal poznanie tajomstva svojho zámeru podľasvojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal“ (1,8-9).To môžeme nazvať hojnosťou Jeho rozhodnutí. Ešte si všimnime, ako sa prejavuje a uplatňuje Jehomoc. Pavol sa modlil, aby sme vedeli, „aká nesmierneveľká je jeho moc pre nás“, ktorí veríme skrze pôsobe-nie Jeho mocnej sily. Tú dokázal na Kristovi, keď hovzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici“(Ef 1,19-20). Božia moc pracovala nadprirodzene objek-tívne. Jeho korelát zaznamenáva List Efezanom 3,20:„Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás, a nadto všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosímealebo rozumieme.“ Je jasné, že je to najvyššie nasadenieenergie, ktoré sa prejavuje subjektívne.Tak štedro teda Boh svoj ľud žehná. Ako o Ňom napí-sal apoštol Kolosanom: „Lebo v ňom telesne prebývacelá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v ňom“(2,9-10). Vedieť o tejto Božej štedrosti rozumovo je jednavec; úplne iná vec je prijať ju vierou za svoju. Jedna vec jeosvojiť si jej formu; ďalšia je žiť v jej moci a byť jej osob-ným vyjadrením. Aká má byť naša odpoveď na takúto Božiu štedrosť?Naozaj je to tak, aby „rozhojnená milosť rozmnožovalavzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu“ (2K4,15). Naozaj je to tak preto, aby sme „sa mocou DuchaSvätého rozhojňovali v nádeji“ (R 15,13). Len tu nádejnachádza oblasť pôsobnosti, keďže len vo svätých
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Dvadsiata kapitola
BOŽIE DARY

Boh ako darca – to je predstava! Žiaľ, náš úžas tlmí fakt,že sme si toho až priveľmi vedomí. V pohanskýchnáboženstvách takúto predstavu nič nepripomína. Právenaopak. Pohanské božstvá sa znázorňujú ako kruté a cham-tivé monštrá, ktoré si od podvedených nadšencov neu-stále vynucujú bolestné obete. Boh Písma sa všakzobrazuje ako Otec milosrdenstva, „ktorý nás na našeradostné požívanie všetkým bohato zaopatruje“ (1Tim6,17). Je pravda, že má svoje vlastné pravidlá – pravidlásvojej svätosti a vlastníctva. Ani On ich neruší, aleposilňuje. To, o čom tu však budeme rozjímať, je niečo,čo presahuje náš rozum. Kvôli nášmu chápaniu nám tonikdy ani nezišlo na um. Boží žiadateľ sa náhle stávaBožím uspokojovateľom. Za porušenie svojho zákona sivyžaduje zadosťučinenie a sám ho poskytuje. Jehospravodlivé žaloby uspokojuje Jeho vlastná milosť. Ten,ktorý od nás žiada obete, priniesol za nás najvyššiu obeť!Boh je ten, kto žiada, aj ten, kto dáva, vyžaduje aj posky-tuje. 
1. Dar Jeho Syna. Jazyk prorokov v dávnych dobáchoznamoval: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný“(Iz 9,5). Podobne v čase Jeho príchodu anjeli oznámilipastierom: „Narodil sa vám... Spasiteľ“ (Lk 2,11). Tentodar bol najvyšším prejavom Božej láskavosti. „Božia lás-ka k nám sa prejavila tak, že Boh poslal na svet svojho jed-norodeného Syna, aby sme žili skrze neho. Láska je v tom,že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás, a po-slal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy“ (1Jn4,9-10). To bola záruka všetkých ďalších požehnaní. Keď
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milosrdenstvom dáva svojmu ľudu, čo si nezaslúži.Potom nasleduje večná smrť ako prirodzený a nevyh-nutný dôsledok toho, čo je v človeku a čo človek spôso-bil. To sa netýka večného života, lebo ten Boh dáva bezakéhokoľvek ohľadu na niečo, čo je v človeku alebo čočlovek spôsobil. Odovzdáva a zachováva sa nezaslúže-ne. Večný život je bezplatná štedrosť a nielen, že si junezaslúžime, ale ani o ňu nežiadame, lebo Boh má dôvodv každej chvíli povedať: „Dal som sa nájsť tým, čo manehľadali“ (Iz 65,1; por. R 3,11). Prijímateľ je úplnepasívny. Keď ho prenesú zo smrti do života, nekoná, aleje predmetom činnosti. Večný život – dnes duchovnýživot, potom život v sláve – zvrchovane a slobodneudeľuje Boh. Aj požehnanie odovzdával svojmu vyvo-lenému On, lebo Pán Ježiš Kristus zaplatil cenu zazmierenie. Áno, práve tú udeľuje Kristus. „Ja im dávam(nielen „ponúkam“) večný život“ (Jn 10,28; pozri tiež17,3). 
4. Dar duchovného porozumenia. „Vieme však, žeprišiel Syn Boží a dal nám schopnosť poznať toho pravého“(1Jn 5,20). To, čo sa odovzdáva svätému, keď sa znovanarodí, je úplne duchovné a vhodné na prijatie Kristovhopoznania Písma. Neudeľuje sa úplne nové právo, skôr ideo obnovenie pôvodného, vhodné na chápanie novýchobjektov. Pozostáva z vnútorného osvietenia. Je to Božiesvetlo, ktoré žiari v našich srdciach a umožňuje námrozlíšiť Božiu slávu, ktorá žiari v tvári Ježiša Krista (2K4,6). Hoci teraz nie sme prijatí do Kristovho fyzickéhopohľadu, predsa je živou realitou tých, ktorí ožili donovosti života. Touto duchovnou obnovou chápaniateraz môžeme vnímať Kristovu jedinečnú znamenitosťa dokonalú primeranosť. Poznanie, ktoré od Neho máme,je založené na pochopení. To rozpaľuje náklonnosť,posväcuje vôľu a pozdvihuje myseľ, aby sa upínala naNeho. Takéto duchovné pochopenie nezískame snaže-ním, ale nadprirodzeným údelom. Vyvolenému saudeľuje prostredníctvom duchovného daru, ktorý hopripúšťa k tajomstvám Najvyššieho. 
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apoštol prináša dôkazy od väčšieho k menšiemu, uisťujenás, že Kristus je prísľubom a zároveň spojom každéhoďalšieho milosrdenstva: „Ten, ktorý neušetril vlastnéhoSyna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všet-ko?“ (R 8,32) Boh svoj najvyberanejší poklad, drahého zosvojho lona neodopiera, ale slobodne sa Ho vzdáva; a lás-ka, ktorá Ho neušetrí, nedáva niečo, čo je pre dobro Jehoľudu s nevôľou. 
2. Dar Jeho Ducha. Syn je Boží dar, v ktorom jezahrnuté všetko. Ako povedal Manton: „Kristus k námneprišiel s prázdnymi rukami: Jeho osoba a Jeho výhodynie sú rozdelené. Prišiel, aby pre nás získal všemožnépožehnania.“ Najväčším z nich je Duch svätý, ktorýpoužíva a odovzdáva to, čo Pán Ježiš získal pre svoj ľud.Boh v časoch Starej zmluvy odpustil a ospravedlnilsvojho vyvoleného na základe zmierenia, ktoré malvykonať Jeho Syn v určenom čase. Tým istým spôsobomľudu odovzdal Ducha (4M 9,25; Neh 9,20), inak by sanikto nebol obnovil, nebol by sa pripravil na stretnuties Bohom, ani by nebol schopný priniesť duchovné plody.On však vtedy pracoval viac v skrytosti, než „v preja-voch moci“; prichádzal skôr ako „rosa“, než hojným„vyliatím“; skôr sa obmedzil na Izrael, než komunikovalaj s pohanmi. Boh daroval Kristovi Ducha vo svojejplnosti pri nanebovstúpení (Sk 2,33) a Kristus ho daro-val cirkvi počas jej korunovácie (Jn 16,7). Dar Ducha získalKristus pre svoj ľud (pozri G 3,13-14 a vo verši 14 si po-zorne všimnite druhé „aby“). Každé požehnanie, ktoréprijímame, prichádza vďaka Kristovým zásluhám a spros-tredkovaniu.
3. Dar života. „Lebo mzdou hriechu je smrť,milostivým darom Božím je však večný život v KristoviJežišovi, našom Pánovi (R 6,23). Medzi týmito dvomavecami je dvojitá antitéza. Božia spravodlivosť najprvhriešnikom odplatí to, čo im patrí za ich hriechy, a svojím
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(Matthew Henry). Porovnaj: „Vodcu a Spasiteľa, abydaroval Izraelu pokánie“ (Sk 5,31); „Boh teda aj pohanomdaroval pokánie, aby mali život“ (Sk 11,18); „Či by imBoh azda nedaroval pokánie?“ (2Tim 2,25).
7. Dar milosti. „Neprestajne ďakujem svojmu Bohu zavás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v KristoviJežišovi“ (1K 1,4). Slovo „milosť“ je tu použité v tomnajširšom zmysle slova, vrátane všetkých výhod, ktoréplynú z Kristových zásluh a Jeho prostredníctva, či užprozreteľných alebo duchovných, časných alebo večných.Zahŕňa to obnovujúcu a posväcujúcu milosť a milosťvytrvania až do konca, ako aj každú jednotlivú milosťnovej podstaty – viery, nádeje a lásky. „Ale každému z násbola daná milosť podľa miery Kristovho daru“ (Ef 4,7), čoznamená, že ju udeľuje ako chce a nie podľa našichschopností alebo požiadaviek. Preto nemáme najmenšídôvod byť pyšní alebo sa chvastať. Nech mámeakúkoľvek milosť, ktorou diablovi odolávame, trpezlivoznášame súženie, či premáhame svet, vždy to pochádzaod Neho. Nech sme voči Nemu akokoľvek poslušní alebooddaní, nech prinášame akúkoľvek obetu, je to vždy z Je-ho milosti. Preto musíme priznať: „Veď od Teba je všetko,takže z Tvojej ruky sme Ti dali“ (1Kron 29,14).
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5. Dar viery. Božia spása sa našou skutočne nestávadovtedy, kým neuveríme, nespočinieme a neprijmemeKrista za osobného Spasiteľa. Ale, keďže nedokážemevidieť bez zraku a svetla, nedokážeme ani veriť, kýmnám život a viera nie sú duchovne oznámené. Preto,„lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás,je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval“(Ef 2, 8-9). Arminiáni by z druhej časti ôsmeho veršaurovili opakovanie prvej časti, a to v menej expresívnoma empatickom jazyku. Keďže spása je z milosti, je zby-točné dodávať, že nie je „z nás“, ale pretože „viera“ je nášskutok, bolo nevyhnutné, aby sa jej znamenitosť neprisu-dzovala stvoreniu, ale poukázalo sa na to, že nie je z nás.Skutočná viera, ktorá získava nezaslúženú spásu, nie jeskutkom ľudskej vôle bez pomoci. Tak, ako mi Boh musídať dych, aby som sa mohol nadýchnuť,  tak mi musí daťaj vieru, aby som mohol uveriť. Porovnajte nasledujúcecitáty: „Viera, ktorá je skrze neho“ (Sk 3,16); „ktorí verímetak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila“ (Ef 1,19); „vierouv moc Boha“ (Kol 2,12); „veriacich skrze neho v Boha“(1Pt 1,21). 
6. Dar pokánia. Zatiaľ čo povinnosťou každéhohriešnika je kajať sa (Sk 17,30), (lebo či by nemalopustiť hriech a nenávidieť vzburu voči Bohu?) – jemocou hriechu taký zaslepený, že pred skutkom pokániaje nevyhnutný zázrak milosti. Boh nám dáva zdrveného akajúceho ducha. Práve Duch svätý osvecuje vedomie tak,aby vnímalo odpornosť hriechu, srdce tak, aby malo vočinemu odpor a vôľu, aby sa ho zriekla. Viera a ľútosť súprvým dôkazom duchovného života. Lebo, keď Bohhriešnika oživuje, usvedčuje ho zo zla hriechu, spôsobu-je, že ho nenávidí, poháňa ho, aby nad ním smútil a od-vrátil sa od neho. „Veď po svojom odvrátení cítim ľútosť,a keď som pochopil, bijem sa v bedrá. Som zahanbenýa pohanený“ (Jer 31,19). „Celá Jeho milosť v nás“

Božia dokonalosť

122

Božie dary



Dvadsiata prvá kapitola
BOŽIE VEDENIE

Je potrebné zdôrazňovať kladné hľadisko Božieho vede-nia. Len málo vecí má taký vplyv na praktickú stránkukresťanského života, kvôli ktorým si veriaci robiastarosti, ako práve to, či ich vedie Pán na všetkých ces-tách. A predsa, keď ide o dôležité rozhodnutie, sú častozmätení a nevedia, ako sa držať „Pánovej mysle“. Natúto tému sa napísalo veľké množstvo úvah a brožúrok,sú však také všeobecné, že nie sú veľkou pomocou. Dnesvšak táto téma potrebuje skutočne jasné a rozhodné spra-covanie.Veľa rokov som bol presvedčený, že túto tému najviaczahaľujú rúškom tajomstva zavádzajúce pojmy, ktorépoužívajú tí, ktorí sa na ňu odvolávajú. Kým budemepoužívať zvraty, ako: „Je to podľa Božej vôle?“, „Inšpirujema Duch svätý?“, „Viedol ťa v tom Pán?“, úprimné myslebudú stále popletené a nikdy nezískajú istotu. Tietozvraty sa v náboženských kruhoch používajú tak bežne,že niektorí čitatelia sa nášmu odmietavému postojupravdepodobne budú čudovať. Tieto výrazy, samozrej-me, nepovažujejeme za chybné. Skôr, než si ich s urči-tosťou zadefinujeme, by sme chceli zdôrazniť, že väčšineľudí znejú veľmi neurčito. Akú alternatívu teda navrhujeme? Pri každom roz-hodnutí, ktoré urobíme, pri každom pláne, ktorý vytvo-ríme, pri každej činnosti, ktorú vykonáme, sa pýtajme: „Jeto v súlade so slovom Božím? Prikazujú to Písma? Je tov súlade s pravidlom, ktoré nám Boh dal, aby sme podľaNeho kráčali? Zhoduje sa to s príkladom, ktorý nám Ježišzanechal na to, aby sme Ho nasledovali?“ Ak je to v sú-lade so slovom Božím, potom to je „podľa vôle Božej“,
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vyhnúť „širokej ceste, ktorá vedie do záhuby“ a či bude-me vedieť rozoznať úzku cestu, ktorá „vedie do života“. Mali by sme brať na vedomie, čo tento verš naznačuje:Boh vložil svoje slovo do našich rúk z výsostne praktic-kého dôvodu, totiž, aby viedol naše kroky a naprával na-še správanie. Hneď nám ukazuje, aké je prvé a najdôle-žitejšie použitie tohto Božieho daru , ktoré máme z nehovyťažiť. Pocestnému by mal pomôcť zistiť, ako lampafunguje, aby mohol obdivovať jej nádherný vzhľad. Malby ju zodvihnúť a použiť. Mnohí zanietene čítajú Knihukníh a sú očarení dôkazmi o jej božskom autorstve. Akomálo ľudí si však uvedomuje prvotný účel, pre ktorýnám dal Boh Písmo a ako málo z nás ho aj praktickypoužíva, teda tak, že sa riadime podľa jeho pravidiel a zá-sad. Takíto ľudia lampu síce oslavujú, ale nekráčajú v jejsvetle. V detstve sme sa v prvom rade mali naučiť chodiť.Materské mlieko bolo iba výživou dojčaťa na posilneniejeho údov a ich používanie. Tak je to aj v duchovnomživote. Keď sa znova narodíme a Duch nás nachováčistým „mliekom“ Písma, našou potrebou bude naučiť sachodiť, aby sme kráčali ako Božie deti. To sa naučíme iba,ak sa budeme snažiť zistiť, aká je vôľa nášho Otca, podľatoho ako je zjavená v Písme svätom. Jeho vôľa a to, čousporadúva naše najvyššie záujmy, je pre nás od prírodyabsolútne neznáme. Je naozaj pokorujúce, že človek jejediné stvorenie, ktoré sa do tohto sveta rodí – pokiaľ ideo to, ako konať – bez intuície a potrebuje sa naučiť, čo jedobré a čo zlé. Všetky nižšie stvorenia majú inštinkt, vďaka ktorémukonajú tak, aby sa uchránili pred tým, čo škodí a konalito, čo je dobré. Pre človeka to však neplatí. Zvieratá a vtácisa nemusia učiť, ktoré rastliny a bobule sú jedovaté. Nato, aby sa neprejedli alebo neprepili nepotrebujú obme-dzenia, dokonca ani koňa či kravu nie je možné prinútiť,aby sa prejedla a bolo jej zle. Aj rastliny obracajú svojetváre k svetlu a otvárajú sa, aby zachytili padajúci dážď.
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lebo Jeho vôľa sa zjavila v Jeho slove. Ak robím to, čonariaďuje Písmo, potom ma musel „inšpirovať Duchsvätý“, lebo On nikdy nikoho nevedie tak, aby konal protiNemu. Ak je moje správanie v súlade s pravidlomspravodlivosti (pravidlá a prikázania Písma), potom ma„vedie Pán“, lebo On vedie iba po „spravodlivých ces-tách“ (Ž 23,3). Ak čitateľ nahradí zvrat „Je to podľa Božejvôle?“ jednoduchším a konkrétnejším zvratom „Je topodľa Božieho slova?“, odstráni sa množstvo mystickejnejasnosti a záhadnej neistoty.Boh nám vo svojej nekonečnej blahosklonnosti a nad-prirodzenej milosti dal svoje slovo práve na to, aby smesa slepo a nevedomky nepotkýnali na neznalosti toho, čoHo teší, ale aby sme vedeli, ako zmýšľa. Jeho Božie slovosme nedostali len kvôli informácii, ale najmä preto, abyusmerňovalo naše správanie, osvecovalo naše mysle aformovalo naše srdcia. Písmo nám dáva neomylnú mapu,ktorou nás vedie cez nebezpečné more života. Ak sa ňouúprimne a usilovne riadime, zachráni nás pred skrytýmiskalami a útesmi a bezpečne nás privedie priamo donebeského prístavu. Toto slovo má návod na každý prob-lém, každé nebezpečenstvo, ktorému môžeme po výzvečeliť. Bolo nám dané, „aby Boží človek bol súci a pri-pravený na každé dobré dielo“ (2Tim 3,17). Ako by smelen mali ďakovať, že nás Trojjediný Boh poctil takýmtoslovom! „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojímchodníkom“ (Ž 119,105). Táto metafora vychádza z pred-obrazu muža kráčajúceho za temnej noci po nebezpečnejceste, ktorý potrebuje lampáš, aby si mohol posvietiť nacestu a vyhol sa zbytočným zraneniam a záhube. Tentoobraz sa objavuje aj v Novej zmluve. „A tak sa prorockéslovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naňupierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnommieste“ (2Pt 1,19). „Temné miesto“ je tento svet a záležílen na tom, ako si všímame slovo – to svetlo, ktoré námdal Boh, akí budeme vnímaví, aby sme sa dokázali
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kých pravidlách, ktoré nám Boh dal. Pre kresťana bypreto malo byť samozrejmé, že jeho prvou potrebou nie jeponáranie sa do nejasností a tajomstiev Písma, štúdiumproroctiev, ani zabávanie sa s úžasnými symbolmi, alemal by sa sústrediť na to, čo ho poučí o tom, aké sprá-vanie sa páči Pánovi. Písmo sme nedostali len na svojeintelektuálne uspokojenie, ani na citový obdiv, ale nausmerňovanie svojho života. Ani nariadenia a prikázania,varovania a povzbudenia, ktoré Písmo obsahuje, nie súiba pre našu informáciu, ale majú sa obmedziť na to, abysa uskutočňovali a vyžadujú si bezvýhradnú poslušnosť. „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst,ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiťvšetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvojacesta a budeš mať úspech“ (Joz 1,8). Boh nebudečloveku nič dlžný. V dodržiavaní Jeho prikázaní je„hojná odmena“ (Ž 19,11). Súčasťou tejto odmeny je, žebudeme oslobodení od klamu falošnej podoby vecí,  vytvá-rania chybných úsudkov a nasledovania nerozumnéhosprávania. Súčasťou tejto odmeny je dosiahnutie múdrosti,aby sme si vyberali to, čo je dobré, správali sa prezieravoa kráčali po cestách, ktoré vedú k spravodlivosti, pokojua radosti. Kto si váži Božie nariadenia a neúnavne sasnaží kráčať podľa nich, unikne zlu, ktoré ničí ostatných.„Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlotohto sveta“ (Jn 11,9). „Chodiť vo dne“ znamená byť v spo-ločenstve s Tým, ktorý je Svetlom, a správať sa podľaJeho zjavenej vôle. Len ak kráčame po ceste oddanosti,ktorú určuje Písmo, budeme kráčať dobre a s istotou.Svetlo Písma pred nami vyrovná cestu, ochráni nás predpádmi a prevedie cez prekážky, ktorými sa ho satan sna-ží zastaviť. „Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebov nej nieto svetla“ (verš 10). V tomto vidno veľký kon-trast: kto kráča podľa svojich žiadostí a nasledujerozhodnutie a príklad bezbožníka, padá do diablovýchosídiel a umiera. V takom človeku niet svetla, lebo honevedie Slnko spravodlivosti.
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Padlému človeku však chýba aj základný inštinkt. O tom,čo je škodlivé, sa zvyčajne musí naučiť prostredníctvombolestnej skúsenosti. A tak je pravda, že za chyby saťažko platí a cena za skúsenosť je vysoká. Večná škoda, žeto mnohí zistia neskoro, až keď svoje telo nenapraviteľnezničia.Niekto by na to povedal: „Veď človek má svedomie.“Pravdaže, ale kým nie je osvietené Písmom a usvedčenéDuchom, ako mu slúži? Ľudské chápanie bolo hriechomtaké zatemnené a hlúposť je človeku od detstva takávlastná (Pr 22,15), že ak ho Boh navedie, nevie, čo odneho žiada a čo je pre neho najlepšie. Boh nám dáva svojeslovo preto, aby nám oznámil, čo od nás spravodlivožiada a informoval nás o tom, čo našu dušu ničí; odhalillákadlá, ktoré používa satan, aby nás chytil a zničil; abypoukázal na cestu svätosti, ktorá jediná vedie do neba(Hb 12,14) a aby nás oboznámil s pravidlami, ktorémusíme zachovávať, ak chceme po tejto ceste kráčať.Našou prvou povinnosťou a cieľom musí byť zaobe-ranie sa Písmom, aby sme zistili, aká je zjavená Božiavôľa, aké sú cesty, po ktorých nám zakazuje kráčať a akésú tie, ktoré sa Jeho zraku páčia. Mnohé veci, ktoré nášrozum ani naše svedomie nedokáže odhaliť, Písmozakazuje. Napríklad sa dozvedáme, že to, „čo je u ľudívznešené, je ohavnosťou pred Bohom“ (Lk 16,15); „pria-teľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu“ (Jk 4,4);„kto beží prenáhlene, zmýli si cestu“ (Pr 19,2). Mnohé vecinám Boh prikazuje, čo sa môžno dozvedieť, ak saoboznámime s ich obsahom. Napríklad: „Nespoliehaj sana svoju rozumnosť“ (Pr 3,5); „nespoliehajte sa nakniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci“ (Ž 146,3);„milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorívás prenasledujú“ (Mt 5,44).Uviedli sme len niekoľko príkladov spomedzi stoviekiných. Je jasné, že Božie slovo nebude lampou pre našenohy ani svetlom na našej ceste, ak sa dobre neobozná-mime s jeho obsahom, a najmä ak nič nevieme o praktic-
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naše povzbudenie – o Kálébovi a Józuovi – ktorí boliľudia s rovnakými vášňami – sa píše: „Lebo oni dôslednenasledovali Hospodina“ (4M 32,12). Keď položili ruku napluh, už sa neobracali späť. Následne, miesto, aby v di-vočine zahynuli so svojimi neposlušnými spoločníkmi,vstúpili do zasľúbenej zeme. Veľkým povolaním a úlohou kresťana je usmerňovaťsvoj život a svoje správanie prispôsobovať predpisomPísma a príkladu, ktorý nám zanechalo vtelené Slovo.Kto žije podľa neho, je oslobodený od tmy svojej prirodze-nej mysle, bláznovstiev svojho skazeného srdca,  šiale-ného toku tohto sveta a uniká diablovým úkladom.„Spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním“ (Pr 11,9). Áno,za dodržiavanie Božích prikázaní je veľká odmena.„Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a kaž-dú dobrú cestu, lebo múdrosť ti vojde do srdca a poz-nanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a ro-zumnosť ťa bude strážiť“ (Pr 2,9-11).Tým, ktorí sú citliví na svoje slabosti, omylnosť a ťaž-kosti, ktorými ich život zaplavuje, Pán sľúbil, že svoj ľudpovedie svojím zrakom, aby ho naučil rozoznávaťnebezpečenstvo, zblúdenia: „Toto je cesta, po nej kráčaj-te.“ Svoje slovo nám dal ako lampu pre naše nohy a pov-zbudzuje nás k modlitbe za učenie Ducha svätého, abysme ho správne chápali a používali. Mnohí sa však od ces-ty oddanosti často veľmi odkláňajú a páchajú veľké a ťažkéchyby, hoci úprimne vyznávajú svoju túžbu  poznať vôľuBožiu a myslia si, že majú Jeho splnomocnenie. Iste je topreto, že nesprávne používajú zákon, podľa ktoréhosúdia, pretože toto pravidlo je samo osebe neomylné. AkPísmo správne chápeme, nemôže nás zviesť. Ak je všakzmenené, môže nás utvrdiť v omyle. Duch svätýnezvádza tých, ktorí sú v Jeho pôsobnosti.  Možno všakpredpokladať, že sa v nej nachádzame, aj v prípade, že totak nie je.Keď bolo treba konať, alebo pri zvažovaní konania, bo-li mnohí podvedení, lebo netúžili kráčať po cestách Pána.
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„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebudechodiť vo tme, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12).Jedna vec je mať „život“ a druhá tešiť sa zo „svetlaživota“, ktoré možno získať iba nasledovaním Krista.Všimnite si slovesný čas, „kto mňa nasleduje“. Znamenáneustály priebeh činnosti. Prísľub takémuto človeku je, že„nebude chodiť vo tme“. Čo však znamená nasledovaťKrista? Najskôr byť zbavený tvrdohlavosti, lebo „aniKristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému“ (R 15,3).Ak sa máme vymaniť spod nadvlády tmy, mali by smepredovšetkým spútať svoju tvrdošijnosť a samoľúbosť.Kristus oznámil nemenný poriadok: „Ak niekto chceísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a na-sleduje ma“ (Mt 16,24). Ak nezaprieme seba samých a ne-prijmeme kríž ako symbol učeníctva, nemôžeme nasledo-vať Krista. Čo to znamená „zaprieť seba samého“?Znamená to zriecť sa vlastného dobra, zavrhnúť vlastnúmúdrosť, nespoliehať sa na vlastnú silu, nebrať ohľadna svoju vôľu a želania a od tej chvíle nežiť pre seba, alepre Toho, ktorý zomrel za nás (2K 5,15). Čo znamená„vziať svoj kríž“? Znamená to byť pripravený znášaťnenávisť a výsmech sveta, dobrovoľne odovzdať svojživot Bohu a využívať všetky svoje schopnosti na Jehoslávu. Kríž je symbolom bezvýhradnej a milujúcej od-danosti Pánovi, lebo o Ňom je napísané: „Stal sa posluš-ným až na smrť, a to na smrť na kríži.“ Iba ak zapriemesvoje „ja“ so všetkými túžbami a záujmami a ak budenaše srdce ovládať duch Kalvárie, sme pripravení nasle-dovať Krista.A čo znamená „nasledovať Krista“? Znamená to vziaťna seba Jeho jarmo (Mt 11,29) a žiť úplne podriadeníJemu; úplne sa podrobiť Jeho vláde, poslúchať Jeho rady,a tak Mu pravdivo slúžiť. Je to snaha robiť iba veci, ktorésú Jemu milé; napodobňovať príklad, ktorý nám zanechala podľa ktorého všetko podriadil Písmu. Ak Ho nasle-dujeme, „nekráčame v tme“. Budeme v šťastnomspoločenstve s Tým, ktorý je skutočným svetlom. Pre
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Tu uvádzam niekoľko príkladov: V prípade, že sú vo výhľade dve alebo viac vecí a nieje možné hneď rozhodnúť, ktorú uprednostniť, sa nie-ktorí ľudia v modlitbe odovzdávajú do Pánových rúk.Potom si hodia lós a po modlitbe považujú za samozrej-mé, že na lós sa môžu spoľahnúť ako na Božiu odpoveď.Je pravda, že Písmo (a správny dôvod) nás uisťujú, žePán má lós v moci. V Starej zmluve je niekoľko prí-padov, keď sa podľa Božieho ustanovenia lósy použili.Myslím si však, že ani tieto a ani výber Mateja za apošto-la lósom nie sú vhodnou zámienkou pre naše správanie.Na hranici Kanaánu v prípade Áchána a pri menovaníSaula za kráľa bola voľba lósom výslovným Božím príka-zom. Rovnako ustanovenie Mateja bolo jedinečné, keďžesa už nikdy nemôže zopakovať (pri voľbe apoštola).To sa stalo skôr, než sa zhromaždil celý súbor Písmaa skôr, než zostúpil a prejavil sa Duch svätý, ktorý budepodľa prísľubu prebývať s Cirkvou až do konca čias.Nová zmluva nás pozýva, aby sme k trónu milosti sme-lo prichádzali, Pána oboznamovali so svojimi žiadosťa-mi a zložili na Neho svoje starosti. Niet však nariadeniači prísľubu, ktorý by zohľadňoval používanie lósov. Keďsa k nim obraciame bez Jeho rozhodnutia, vyzerá to tak,ako keby sme Ho pokúšali a nie si Ho ctili. Je v tom viactrúfalosti než závislosti. Dôsledky takéhoto postoja súčasto veľmi bolestné. A to je dostatočný dôkaz toho, akomálo sa dá spoľahnúť na naše správanie. Iní, keď majú pochybnosti, si zas otvoria Bibliu a oča-kávajú, že niečo ich povedie k veršu, na ktorý by maliuprieť svoj zrak. Táto činnosť pripomína pohanov, ktorítakto používali svoje obľúbené knihy. Svoje uvažovanieo tom, čo majú robiť alebo čo by sa im malo stať, zakladalina pasáži, na mieste, kde sa im kniha otvorila. Rimaniasa pri takýchto príležitostiach často obracali na Vergília,čo dalo vznik dobre známemu výrazu Sortes Virgilinae.(Hádanie podľa náhodne vybratých úryvkov Virgília –pozn. prekl.) Samozrejme, že Vergílius sa takisto ako
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samotná Biblia prispôsobuje tomu, aby uspokojilbádanie v tomto smere. Ak bude ľudí ovládať náhodnýtext Písma, bez ohľadu na kontext alebo porovnanie sovšeobecným zámerom Božieho slova a ich  okolnosťami,môžu sa dopustiť najväčších výstredností. Môžu očaká-vať tie najväčšie nezmysly a protirečiť najjasnejšímpríkazom zdravého rozumu a pritom si myslieť, že Božieslovo je na ich strane. Na to, aby sa určila zákonnosť ale-bo účelnosť skutkov, môže vari stačiť Druhá kniha Sa-muelova 7,3, kde Nátan povedal Dávidovi: „Choď a usku-točni všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou“.Alebo môže byť letmý pohľad na Pánove slová žene z Ka-naánu: „Nech sa ti stane, ako chceš!“ (Mt 15,28) dôkazomtoho, že terajšia naliehavá túžba mysle (nech jeakákoľvek) sa skutočne naplní? A predsa je isté, že veľkéveci spolu s dôležitými dôsledkami a aj tými najoptimi-stickejšími očakávaniami vznikli na základe takejzáruky, akou je text Písma.Náhle silný dojem z textu, ktorý sa zdanlivo podobána myšlienku, mnohí prijímajú ako neomylné znamenie,že mali pravdu a že veci išli tak, ako mali. Alebo naopak,ak má pasáž výhražný výraz, napĺňa ich obavami, ktoré -ako neskôr zistia – boli bezdôvodné. Na tieto dojmy savšeobecne berie ohľad a verí sa im, ale často sa ukážuako veľmi zavádzajúce. Pravda je, že takéto dojmy z na-riadenia alebo prísľubu, ktorý dušu ponižuje, oživujealebo utešuje, sú užitočné a príjemné tým, že ho oživujúako pravdu, ktorú nájdené slová obsahujú. MnohoPánových ľudí viedli a podporovali (najmä v ťažkos-tiach) vhodné slová milosti, ktoré im do sŕdc vložil a spe-čatil Jeho Duch. Ak sa však dojmy alebo podnety prijíma-jú ako hlas z neba, ktorý vedie ku konkrétnym skutkom,ktoré by bez toho nebolo možné vnímať ako povinnosti,človek sa môže dať zviesť k veľkému zlu a podvodu. Mno-hí tak aj dopadli. Niet pochýb, že nepriateľ duší, ak sa muto dovolí, nám z Písma štedro rozdáva aj takéto rany.Povahu a okolnosti svojich plánov niektorí ľudia
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prísľuby tým, ktorí snívajú, ale tým, ktorí bdejú. Pán môže dať príležitostne nezvyčajným spôsobomradu alebo povzbudenie. Hľadať však Jeho vedenie v ta-kých veciach, ako sme práve spomínali, je nebiblické a za-vádzajúce. Niektorí konajú v rozpore s jasnými Božímipokynmi, a pritom sa domnievajú, že Bohu slúžia. Iní bolipobláznení, uverili klamstvu a prehlasovali, že sú si istívecami, ktoré sa nikdy nestali. Keď boli rozčarovaní,satan využil situáciu a prinútil ich pochybovať o najjas-nejších a najdôležitejších pravdách a k tomu, aby svojunedávnu skúsenosť považovali za klam. Tieto skutočnos-ti spôsobujú, že slabí veriaci zakopávajú, útočia na evan-jelium a o ceste pravdy hovoria zle. Ako potom môžeme očakávať, že nás Pán bude viesť?Po negatívnych súdoch na túto otázku odpoviemniekoľkými slovami. Všeobecne povedané, On vedie svo-jich ľudí tak, že im v modlitbe poskytuje odpoveď a dávasvetlo Jeho svätého Ducha, ktoré im umožňuje chápaťa milovať Písmo. Božie slovo nie je lotéria a ani nie je nato, aby nás viedlo zlomkami a útržkami, ktoré po vytrh-nutí z kontextu nemajú rozhodujúci význam. Má námvšak poskytovať pravdivé zásady a správne obavy na to,aby sme usmerňovali svoje súdy a náklonnosti tak, abyovplyvňovalo a riadilo naše správanie. Tí, ktorí Písmoštudujú s pokornou závislosťou od duchovného učenia,sú presvedčení o svojej slabosti. Učia sa pravdivo odhado-vať všetko okolo seba a neustále ich formuje duch podria-denosti voči Božej vôli. V rôznych situáciách a vzťahochobjavujú povahu, povinnosti, osídla a pokušenia, ktorýmsú vystavení. Božie slovo, ktoré v nich prebýva, je ochra-nou pred chybami, svetlom pre nohy a prameňom silya útechy. Tým, že si vážia učenie, predpisy, sľuby, príkla-dy a nabádania Písma – a denne ich porovnávajú s pra-vidlami, podľa ktorých žijú – stáva sa z nich studnicaduchovnej múdrosti. Získavajú milosť, ktorá im umožnísprávne a s istotou rozlišovať dobré a zlé tak, akohudobný sluch rozlišuje zvuky. Málokedy sa mýlia, lebo
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posudzujú podľa slobody, ktorú nachádzajú v modlitbe.Vravia, že svoje cesty porúčajú Bohu, hľadajú Jeho usmer-nenie a Boh ich za to poctí tým, že ich ducha ešte väčšmioslobudzuje. Preto nepochybujú o tom, že to, čo majú vovýhľade, je z Pánovho pohľadu prijateľné. Každú takú-to prosbu by som celkom neodmietal, no bez inéhodôkazu by som ju nemohol uznať za potvrdenie pravdi-vosti odpovede na ňu. Nie je vždy ľahké určiť, kedymáme v modlitbe duchovnú slobodu. Naše „ja“ je zrad-né. Keď sa na niečo veľmi sústreďujeme, dodáva nám toistú dôležitosť. Často sa rozhodujeme sami a až potomžiadame Boha o radu. V takomto rozpoložení smepripravení prijať čokoľvek, čo by nás utvrdilo v našejpredstave. A preto Pán, aby odhalil a potrestal našepokrytectvo (lebo to je pokrytectvo, hoci pre nás možnonie veľmi očividné), nám môže odpovedať aj prostred-níctvom našich modiel (pozri Ez 14,3-4). Okrem tohomilosť modlitby môže byť skúšaná, ak sa jej skutkovápodstata zakladá na omyle pod vplyvom námneznámych okolností. Teda, ak mám priateľa vo vzdia-lenej krajine, môžem dúfať, že je nažive a modliť sa zaneho – je to moja povinnosť. Pán, skrze svojho Ducha,pomáha svojim ľuďom v povinnostiach. Ak sa s veľkouslobodou modlím za svojho vzdialeného priateľa, môžeto byť dôkazom toho, že Duch s potešením pomáhamojim slabostiam, ale nie je to dôkazom toho, že v čase,keď sa za neho modlím, môj priateľ ešte žije. Ak sabudem za neho modliť nabudúce a môj duch bude sties-nený, nemám z toho usudzovať, že môj priateľ je mŕtvy,a že Pán mi už nebude pomáhať v modlitbe za neho.Znovu pripomínam, že neobyčajný sen často považujemeza taký smerodajný, ako spôsob na spoznanie Božej vôle.Je pravda, že v snoch bolo prijatých veľa prospešnýcha príhodných varovaní. Venovať však priveľkú pozor-nosť snom alebo dať sa nimi obzvlášť viesť, vytvárať sipodľa nich pocity alebo zamerať na ne svoje očakávania,je nebezpečné a vedie k poverčivosti. Boh nedáva
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nemôžu ani potešiť, ani osláviť. Vari Kristus svojim milo-vaným učeníkom nepovedal: „Už vás nenazývam sluha-mi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som váspriateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počulod svojho Otca“ (Jn 15,15)? Ako môžeme v tme niečorobiť? Je jasné, že žijeme pod úrovňou svojich privilégií.Niet pochýb, že väčšina našich čitateľov dá týmto vetámúplne za pravdu. Otázka, ktorá zaujíma väčšinu z nich,je: Ako sa máme presvedčiť, či sa Božia vôľa zaoberá ajdetailmi našich životov?Najprv by sme mali chápať, „čo je Pánova vôľa“, predčím nás varuje: „preto nebuďte nerozumní“. Slovo„nerozumní“ neznamená obyčajnú nevedomosť alebonedostatok vedomosti, ináč by obe časti verša vyjadrovalitúto myšlienku v negatívnej aj pozitívnej podobe. Slovo„nerozumní“ tu znamená „bez zdravého rozumu“ alebo„bláznivý“. Slovo „bláznivý“ kedysi v bežnej reči nezna-menalo viac než dnes. Písmo nenazýva „bláznom“ men-tálne chorého človeka, ale toho, kto zo svojho životavypúšťa Boha a koná nezávisle od Neho. Dostávame sak zmyslu druhej časti Listu Efezanom 5,17, a tak by smemali mať na pamäti nasledujúce:List Efezanom 5,17 sa začína slovom „preto“, ktoré opäťpoukazuje na to, čo je tesne predtým: „Dávajte si teda dobrýpozor, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri.Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé“ (verše 15,16). Aktieto nabádania v modlitbe neberieme vážne, nemôžemepochopiť, „čo je Pánova vôľa“. Kým nie je spravodlivá našachôdza, nemôžeme ani očakávať, že duchovne rozoznámeBožiu vôľu. A tak sa vraciame k hlavnej myšlienke. Božímslovom sa máme riadiť každý deň. Podľa toho, do akejmiery sa nám to darí, budeme prebývať v Jeho vôli a Onnás ochráni pred bláznovstvom hriechu.„Všetci sú rozumní, čo robia tak“ (Ž 111,10). Rozum-nosť môžeme definovať ako konanie podľa duchovnéhoinštinktu. Všetci vieme, čo myslíme pod slovom inštinkt,ktorým Stvoriteľ obdaril vtákov a zvieratá. Je to vnútorná
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sú ovplyvnení Kristovou láskou, ktorá vládne v ich srd-ciach, a úctou k Božej sláve. V jednotlivých prípadoch, keď hrozí, že z cestyvybočia, im Pán otvára a zatvára dvere, a ohradzuje ichcestu tŕňmi alebo rúca steny ťažkostí, ktoré im hatiacestu. Vedia, že ich záujmy sú v Jeho rukách a sú ochot-ní ísť za Ním, kde a kedy chce, ale boja sa pred Ním ujsť.Nie sú netrpezliví. Keďže veria – nie sú prenáhlení, aledenne na Neho čakajú v modlitbe. Najmä vtedy, keď ichsrdcia majú nejaký cieľ. Sú žiarliví, keď ich oklamezovňajšok a neodvažujú sa pohnúť ďalej a rýchlejšie,keď nedokážu na svojich cestách vidieť Jeho svetlo.Týmto chcem vyjadriť aspoň ich túžbu, ak nie ich výsle-dok. Aj keď sú obdobia, keď viera ochabuje a priveľmiprevažuje ego, toto je ich všeobecné rozpoloženie. A Pánich očakávania nesklame. Vedie ich správnou cestou, ochra-ňuje ich pred tisícimi úkladmi a utešuje ich, že je a budeich sprievodcom aj v smrti.Zrejme sa žiada zdôrazniť kladnú stránku tejto témy.Všeobecné pravidlo by sme mohli sformulovať asi takto:ak sa denne usilujeme potešiť Boha vo všetkých život-ných detailoch, veľkých i malých, neopustí nás bez toho,aby nám nedal poznať svoju vôľu, ktorá sa nás týka. Aksme však zvyknutí ďakovať iba sebe a obracať sa k Bohuiba pre pomoc v čase ťažkostí a nebezpečenstva, potomnesmieme byť prekvapení, ak nás vysmeje a dá námzožať ovocie našej hlúposti. My sa máme starať o to,aby sme kráčali v poslušnej podriadenosti Kristovi.Jeho bezpečným prísľubom sú totiž slová „kto mňa nasle-duje, nebude chodiť vo tme“ (Jn 8,12). Buďte si istí, že saúprimne snažíte nasledovať príklad, ktorý námzanechal Kristus a On vás nenechá v neistote, keďneviete, ako by ste sa mali rozhodnúť.„Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánovavôľa“ (Ef 5,17). Z tohto verša vidno, že je právo aj povin-nosť kresťana spoznať aká je Božia vôľa s ním samým.Božie deti, ktoré kráčajúv nevedomosti alebo slepo, Ho
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kázania, môžeme rátať s tým, že nám dá dobrý úsudok.Ako sme už povedali, „blázon“ nie je mentálnenarušený človek, ale ten, kto vypúšťa Boha zo svojichmyšlienok a plánov, kto sa nestará o to, či sa Mu jehosprávanie páči alebo nie. Blázon je bezbožná osoba.Naopak „rozumní“ (v Písme) nie sú vysoko intelektuálnialebo vynikajúco vzdelaní ľudia, ale tí, ktorí sa poctivosnažia dať Boha na prvé miesto vo svojom živote. Boh si„ctí“ tých, ktorí si ctia Jeho (1S 2,30). Dáva im „dobrý úsu-dok“. To sa, pravdaže, nedá získať zo dňa na deň, ale „potroške“. A predsa, čím plnšie sa odovzdávame Bohu, týmviac naše správanie usmerňujú princípy Písma a týmrýchlejšie budeme v duchovnej múdrosti rásť. Keď ho-voríme, že tento dobrý úsudok sa nedosiahne naraz,nemyslíme tým, že musíme prežiť celý život na to, abysme ho získali, hoci to tak býva v mnohých prípadoch.Často tí, ktorí sa obrátili len pred niekoľkými rokmi, súduchovnejší, zbožnejší a majú viac duchovnej múdrosti,než tí, ktorí sa obrátili pred mnohými rokmi. Zhromažďovaním učenia, nariadení, sľubov, nabá-daní a varovaní z Písma, ako aj snaživým porovná-vaním s pravidlom, podľa ktorého treba kráčať, rastiemev duchovnej múdrosti. Získavame milostivé pochopenie,ktoré nám umožňuje ľahko a s istotou rozlišovať dobréod zlého, podobne ako muzikantské ucho rozlišuje tónya zriedkakedy sa pomýli. Komu v srdci vládne Písmo, tendovoľuje, aby ovplyvňovalo každú jeho činnosť. A keďžeBožia sláva je veľký cieľ, ktorý máme pred sebou, nie jenám dovolené priveľmi zblúdiť. Navyše Boh sľúbil, žesvoju silu použije na prospech toho, koho srdce je predNím dokonalé. Dosiahne to tak, že usmerní svojuprozreteľnosť a spôsobí to, že všetko bude pracovať prejeho dobro.„Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celétvoje telo bude plné svetla“ (Mt 6,22). Tento jazyk jeobrazný, a predsa nie je ťažké pochopiť jeho význam. Čoje pre telo oko, to je pre dušu srdce, lebo v srdci „pramení
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vlastnosť, ktorá im napovedá, aby sa vyhýbalinebezpečenstvu a pobáda ich k hľadaniu toho, čo je prene dobré. Človek bol pôvodne obdarený podobnýminštinktom, hoci na oveľa vyššom stupni než nižšie tvory.Pri páde ho však do veľkej miery stratil. Tak, ako jednagenerácia skazených bytostí nasledovala ďalšiu, inštinktsa čoraz viac oslaboval. A tak to pokračuje až dodnes,kedy vidíme, že mnoho ľudí sa správa tak, akoby malioveľa nižšiu inteligenciu, než poľná zver. Rútia sa do ska-zy, v čom by zvieratám zabránil inštinkt. Keď svoje zále-žitosti a záujmy riadia bez rozmyslu, čo je aj v rozporeso zdravým rozumom, konajú bláznivo, priam šialene.Na osvieženie pamäte si pripomeňme, že Boh dávasvojim vyvoleným „Ducha rozvážnosti“ (2Tim 1,7), tohtoducha však treba kultivovať. Potrebuje cvik a vedenie.Návod sa nachádza v slove Božom. Z neho sa možnonaučiť, čo je pre nás užitočné a čo škodí; čo treba hľadaťa čomu sa treba vyhýbať. Keďže nariadenia Písma pre-mieňame na prax my a keďže berieme ohľad na jehozákazy a varovania, dokážeme veci posudzovať v ichpravom svetle. Nepodvedú nás falošné zdania, neu-robíme bláznivé chyby. Čím presnejšie kráčame podľaBožieho slova, tým plnšie sa ukazuje, že si vytváramedobrý úsudok alebo že máme duchovný inštinkt a svojezáležitosti vedieme rozumne a tak sa stávame ozdobouučenia, ktoré vyznávame. Tento duchovný inštinkt alebo rozvážnosť si svätý takvysoko cení, že sa modlí: „Vyuč ma rozvahe a poznaniu;lebo verím Tvojim príkazom“ (Ž 119,66). Uvedomuje si,že môže rásť, iba ak ho Duch naučí uplatňovať Písmo vosvojom srdci, bude mu otvárať oči, podľa potreby mupripomínať jeho význam a umožní mu ho správnymspôsobom používať. V tejto modlitbe prosbu podporujeobhajoba, „lebo verím Tvojim príkazom“. Slovo „verím“nie je len súhlasom rozumu, ale ho potvrdzuje láska. Ibatakáto prosba je úprimná. Medzi týmito dvoma vecamiexistuje neoddeliteľné spojenie. Keď milujeme Božie pri-
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srdcia na časné veci a zmyslové pôžitky, míňajú svoje silyna to, čo pre nich, keď zaľahnú na smrteľnú posteľ, ne-bude mať nijaký úžitok. Usilujú sa o to, čo neuspokojuje(Iz 55,2). Dôvod, prečo konajú tak bláznivo – dychtia poradostiach tohto sveta, ktoré v budúcom svete neprinesúnič iba horkú ľútosť – spočíva v tom, že ich srdcia súskazené. Boh v ich srdciach nemá miesto, a tak ich vydá-va napospas duchom tmy. Ak sa má duša naplniť milujú-cou nebeskou múdrosťou, zhromažďuje nebeské pokla-dy, nesmie chýbať čisté oko – srdce, ktoré robí Bohuradosť. Túto múdrosť nemôže dať žiadna univerzita.„Prichádza zhora“ (Jk 3,17). Treba poznamenať, že učenie nášho Pána o „čistomoku“, s celým telom „plným svetla“ a o „zakalenom oku“s celým telom „plným tmy“, nasleduje hneď po učení, že„nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď bude jednéhonenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému budelipnúť a druhým bude pohŕdať. Nemôžeme slúžiť Bohui mamone“ (Mt 6,24). To objasňuje predchádzajúci verš.Kristus hovoril (v symboloch) o nadradení Pána v srdci,čo nevyhnutne znamená odhodiť svetské veci a telesnéuvažovanie. Ľudia si myslia, že medzi Bohom a ichžiadosťami, mamonou, svetskými radosťami možnourobiť kompromis. Kristus hovorí nie. Bohu bude patriťvšetko, alebo nič. Kto Mu slúži, Mu musí slúžiť čisto a roz-hodne. Ste ochotní zaplatiť takúto cenu za to, aby vám nacestu svietilo božské svetlo?Ešte sme sa nepokúsili preniknúť k detailom a určiťsi, ako sa zachovať, keď budeme čeliť nejakej ťažkostialebo náhlemu nebezpečenstvu. Hovorili sme skôr o zák-ladných princípoch a dôkladne sme si ich aj určili. Hociby to uspokojilo zvedavosť mnohých čitateľov, ani preučiteľa by nemalo zmysel vysvetľovať zložitý problémvyššej matematiky študentom, ktorí ešte nezvládli anizákladné aritmetické úkony. Takže by nemalo zmysel,aby vysvetľoval, ako v prípadoch alebo okolnostiachkonať skôr, než vysvetlí základné pravidlá.
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život“ (Pr 4,23). Skutky tela vedie svetlo, ktoré prijímaoko. Ak máme čisté oko, to znamená, že vnímame pred-mety také, aké naozaj sú a potom má svetlo celé telo,ktoré vedie údy. Taký človek sa pohybuje bezpečne a po-kojne. Podobne, ak nie je rozdelené srdce a vo všetkom sachce páčiť Bohu, tak aj duša má jasný pohľad a rozozná-va skutočnú povahu vecí, formuluje rozumné súdy o ichhodnote, múdro si vyberá a prezieravo vedie. Ak je srdcev súlade s Bohom, Boh dušu obdarí duchovnoumúdrosťou, aby mala na ceste dostatok svetla.„Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo budeplné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká budesama tma“ (Mt 6,23). Toto je skutočný kontrast. Ak je fy-zický pohľad oka nedokonalý, napríklad ak ho zakaľuješedý zákal, človek nevidí dobre. Len sa potkýna akobybol v tme, neustále stráca cestu a rúti sa do nebezpečen-stva. Podobne je to aj so srdcom. Ak nie je naladené naBoha, keď hriech a ego v človeku prevláda, potom je celáduša pod nadvládou tmy. Následkom toho je zatemnenýúsudok, takže človek nedokáže správne rozlišovať  dobréa zlé a nevidí cez spleť satanových lákadiel, ktoré ho osu-dovo podvádzajú. Ak aj samotné svetlo, ktoré je v padlomčloveku a najmä v rozume, ovládajú žiadosti človeka,jeho tma je veľká.Verše, nad ktorými sme práve uvažovali, povedalKristus hneď potom, čo hovoril o správnom uložení pok-ladov (Mt 6,19-21). Akoby otázku svojich učeníkov očaká-val a hneď na ňu aj odpovedal. Ak je pre nás  dôležité, abysme svoje poklady nezakopali do zeme, ale si ich zhro-mažďovali v nebi, prečo sa človek, ktorého považujemeza najbystrejšieho a najúspešnejšieho tvora na zemi, viacusiluje o pozemské než nebeské poklady? Na to Kristusodpovedá celkom jednoznačne: niet sa čomu čudovať –nevidia, čo robia. Sú ako slepí, ktorí si zhromažďujúkamienky v domnení, že ide o vzácne diamanty. Na to, čoho sme každodennými svedkami všadenavôkol, Kristus vrhá svoje svetlo. Tí, ktorí zamerali svoje
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nie pečate obnoveného Božieho obrazu v duši, roz-množenie nášho šťastia tým, že nás posvätí. Vedie násteda k posväcovaniu. Duch nás vedie tak, že si pod-maňuje silu stále prítomného hriechu, odvyká nás odsveta, pestuje v nás citlivé svedomie, privádza naše srd-cia ku Kristovi a spôsobuje v nich večný život.„Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespo-liehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestáchHo poznávaj a On ti urovná chodníky“ (Pr 3,5-6). Prísľubna konci citátu je podmienkou, že spĺňame tri požiadav-ky. Po prvé, že Pánovi plne dôverujeme. Preklad slova„dúfať“ z hebrejčiny je tu vo význame „spoliehať sa“.Vyjadruje predstavu toho, kto si je vedomý svojej slabostia obracia sa na silnejšieho, spoliehajúc sa na jeho podpo-ru. „Dúfať v Hospodina“ znamená počítať s Ním v každejnúdzi, ponáhľať sa k Nemu pre pomoc v každej potrebe,aby sme mohli so žalmistom povedať: „Hospodin je môjpastier, nebudem mať nedostatku“ (Ž 23,1). Znamená to,že všetky svoje starosti uvalíme na Neho, každú chvíľuod Neho čerpáme silu a tak svedčíme o dostatku Jehomilosti. Pre kresťana to znamená pokračovať tam, kdezačal. Keď sme sa k Nemu vrhli ako stratení hriešniciprvýkrát, opustili sme naše skutky a spoľahli sa na Jehoštedré milosrdenstvo.Čo sa však myslí spojením „dúfaj v Hospodina celýmsvojím srdcom“? V prvom rade to, že Bohu plne dôveru-jeme a že pomoc a úľavu nehľadáme inde. Po druhé, žesa k Nemu obraciame s detskou jednoduchosťou. Dieťadôveruje bez protiargumentov. Ak berie slovo rodiča s pl-nou istotou, že tak urobí dobre, nemá ťažkosti. Očakávavšak dodržanie sľubu. Rovnako by sme aj my mali braťslová nášho nebeského Otca. Po tretie, máme k Nemuprísť s láskou, ktorá „za všetkých okolností verí a dúfa“(1K 13,7). Dúfať v Hospodina „celým svojím srdcom“teda znamená, že sa spoliehame na Jeho lásku, ktorázávisí od našej viery, ktorú Boh očakáva.Druhou požiadavkou je naučiť sa „nespoliehať sa na
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Potiaľto sme sa dostali pri uvažovaní nad absolútnoupotrebou byť pod kontrolou Božieho slova a mať srdcečisté pre Božiu slávu, ktoré Mu robí radosť – ak na svojejpozemskej ceste máme mať svetlo nebies. Zamerajmepozornosť na pomoc Ducha svätého. V tomto bode všakmusíme byť opatrní, ak nechceme upadnúť do nejasnéhomysticizmu alebo byť obvinení z divokého fanatizmu.Mnohí ľudia sa vrhajú do tých najbláznivejších a naj-horších skutkov pod zámienkou, že ich k tomu „nabádaDuch“. Niet pochýb, že ich nabáda nejaký duch. S naj-väčšou pravdepodobnosťou to však nebol Duch svätý.On nikdy nenabáda v rozpore s Božím slovom. Naša je-diná istota spočíva v tom, že svoje pocity najlepšieodskúšame, ak ich postavíme do svetla Písma.„Lebo všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží sy-novia“ (R 8,14). Tento duchovný sprievodca sa dokonaleoboznámil s cestou, ktorú Boh určil každému nebeskémupútnikovi. Dokonale spoznal všetky jej zákruty a úžiny,zložitosti a nebezpečenstvá. Byť vedený Duchom zna-mená byť pod Jeho nadvládou. Naše pokušenia a sla-bosti chápe, pozná naše túžby, počuje naše stony a všímasi naše zápasy o svätosť. Vie, kedy má dopriať zastave-nie, vyčítať, použiť prísľub, mať súcit so smútkom, posil-niť váhavý cieľ, potvrdiť chýbajúcu nádej. Istý prísľubznie: „Uvedie vás do celej pravdy“ (Jn 16,13). Usmerňujenaše myšlienky, náklonnosti aj správanie, otvára našechápanie tak, aby sme vnímali zmysel Písma, vštepovaliho do srdca a aby sme ho boli schopní používať a pre-mieňať na skutky. Vždy, keď otvárame posvätné zväzkyPísma, pokorne a naliehavo hľadajme pomoc u Toho,ktorý nás inšpiroval.List Rimanom 8,14 sa začína slovíčkom „lebo“.Apoštol potvrdzuje to, čo vyhlásil v predchádzajúcichveršoch. Tí, ktorých „vedie Duch Boží“ sú tí, čo žijú „niepodľa tela, ale podľa Ducha“ (v. 4), tí, ktorí majú napamäti „veci duchovné“ (v. 5); tí, ktorí „Duchom umŕtvu-jú skutky tela“ (v. 13). Cieľom Ducha svätosti je prehĺbe-

Božia dokonalosť

142

Božie vedenie



nemajú taký sklon zatúlať sa alebo zablúdiť ako práveovečky. Preklad hebrejského slova „urovnať“ je „urobiťrovným“ (V slovenskom preklade Písma je tento výraztakmer totožný s hebrejským ekvivalentom – pozn.prekladateľa). Žijeme vo svete, kde je všetko pokrivené.Hriech všetko pokrivil, v dôsledku čoho nás obklopujezmätok. Zákerné srdcia, skazený svet a bystrý diabolneprestajne hľadá, ako nás zviesť a dosiahnuť našuskazu. Je teda veľmi potrebné, aby nám Boh „urovnalchodníky“.Čo sa myslí tým „On ti urovná chodníky“? Znamenáto, že mi ujasní službu. Božia „vôľa“ je stále pripraveníslúžiť a nie naopak. Ušetrili by sme si mnoho zbytočnejneistoty, keby sme si uvedomili túto zásadu. Keď cítitesilnú túžbu alebo nabádanie vyhnúť sa povinnosti,môžete si byť istí, že je to satanovo pokušenie a nie vede-nie Ducha svätého. Napríklad, je proti zjavenej Božej vôli,aby žena často vyhľadávala stretnutia a zanedbávalasvoje deti a domácnosť. Vyhýbaním sa zodpovednosti je,ak večer manžel odíde sám, hoci aj z náboženskýchdôvodov, a svoju unavenú ženu nechá doma umývaťriad a starať sa o deti. Pre zamestnanca – kresťana – jehriech čítať Písmo alebo „hovoriť ľuďom o ich duši“počas pracovnej doby.Ťažkosti nastávajú, keď sa zdá, že si musíme vybraťz dvoch alebo viacerých povinností, alebo že sa v našichpomeroch musí stať dôležitá zmena. Mnohí súpresvedčení, že chcú, aby ich Boh viedol v kríze alebo pridôležitom rozhodnutí, ale len málokto je pripravenýprijať požiadavky, ktoré Písmo určuje. Obyčajne, kým saneobjaví núdza, je Boh v ich mysli veľmi zriedkavo. Kýmide všetko hladko, netrápi ich, či sa Mu páčia. Keď savšak stretnú s ťažkosťami, keď sú so svojím rozumomv koncoch a nevedia ako konať, zrazu sú veľmi zbožní,obracajú sa na Pána a naliehavo Ho prosia, aby ich viedola ozrejmil im ich cestu.Bohu však nemožno prikazovať. Takíto ľudia sa
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svoju rozumnosť“, čo znamená, že nemáme dôverovaťnašej múdrosti alebo spoliehať sa na príkazy ľudskéhorozumu. Najvyšším skutkom ľudského rozumu jepopretie vlastnej dostatočnosti a klaňanie sa Božejmúdrosti. Spoľahnúť sa na svoju rozumnosť znamenáspoliehať sa na nalomenú trstinu, lebo tá je narušenáhriechom. A predsa mnohí považujú za ťažšie odmietnuťsvoju múdrosť, než vzdať sa svojej spravodlivosti.Mnohé z Božích ciest sa „neoplatí objavovať“. Snažiť sariešiť záhady prozreteľnosti znamená chcieť pochopiťnekonečno. Filozofovanie o osude a úvahy o pomerochnepôsobia na dušu blahodárne a srdcu neprinášajú pokoj. Po tretie, „na všetkých svojich cestách Ho spoznávaj“.Znamená to, že pre všetko, čo robíme, musíme Boha v pr-vom rade žiadať o súhlas a nekonať bez Jeho dovolenia.Iba vtedy sa správame ako poslušné deti a zdvorilísluhovia. Znamená to tiež, že v každom záväzkuhľadáme Božie vedenie uvedomujúc si svoju nevedo-mosť a úplnú závislosť od Neho. „Vo všetkom... vo svo-jich modlitbách a prosbách“ (F 4,6). Iba tak sa Božiavláda nad nami uplatní v praxi . Ďalej to znamená hľadaťBožiu slávu všetkými spôsobmi: „Čokoľvek robíte,všetko robte na slávu Božiu“ (1K 10,31). Kiežby sme na tovždy pamätali! Aké priame by boli naše cesty. Kiežby smesa vedeli častejšie zastaviť a skúmať: „Bude toto na Božiuslávu?“ Vyvarovali by sme sa mnohých hriechov a bláz-novstiev so všetkými bolestnými dôsledkami, ktoré posebe zanechávajú. Nakoniec to znamená vo všetkom sausilovať o Božie požehnanie. Tu máme ďalšie jednoduchépravidlo: To, na čo nemôžem žiadať Božie požehnanie, jenesprávne. „A On ti urovná chodníky.“ Ak splníte tieto tripožiadavky, stane sa to pre vás realitou. Reálnou a na-liehavou potrebou je nechať sa viesť Bohom. Vydanínapospas samým sebe na tom nie sme o nič lepšie, nežloď bez kormidla alebo auto bez volantu. Nie náhodouPán ľud nazýva „ovcami“, lebo žiadne iné zvieratká
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viery“, ak je prekážka odstránená, okamžite prídem k zá-veru, že Boh sa za mňa zaručil, hoci to môže byť skúška,predtým než ma vydá zatvrdilosti môjho srdca (Ž 81,13).Toto je najdôležitejšie pre tých, ktorí túžia svoje krokyskutočne podriadiť Pánovi. To najlepšie, čo má pre násOn naozaj nemožno rozlíšiť, kým máme vlastné priority.Preto je nevyhnutné požiadať Boha, aby nás zbavil vlast-ných priorít, odstránil všetky tajomstvá, vymedzil našetúžby. Často však nie je ľahké zaujať pred Bohom tentopostoj, tým viac, že nie sme zvyknutí umŕtvovať svojetelo. Každý z nás chce ísť prirodzene po svojom a roz-čuľuje sa nad každým obmedzením. Ak má na foto-grafickej doštičke vyjsť obrázok, musí byť čistá, takistomusia byť čisté aj naše srdcia, t.j. bez osobnej zaujatosti,ak má Boh v nás pôsobiť, aby sme „aj chceli, aj konalipodľa jeho dobrej vôle“ (F 2,13).Ak zisťujete, že hoci stále čakáte na Boha, vnútorný bojtela a ducha pokračuje a vy ste ešte stále nedosiahli bod,kedy by ste mohli poctivo povedať „staň sa Tvoja vôľa,Pane“, potom je na mieste čas pôstu. V Ezdrášovi 8,21 čí-tame: „Tam... som vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili predsvojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu preseba, pre svoje deti.“ Je to pre nás nanajvýš aktuálne. Pôsttiež nie je náboženské cvičenie typické len pre starozmluv-né časy. Skutky apoštolov 13,3 hovoria, že predtým, nežantiochijská cirkev vyslala Barnabáša a Saula na misijnúcestu, všetci sa „postili a modlili a keď vložili na nichruky, prepustili ich“. Na pôste nie je nič záslužné. Pôstvyjadruje poníženosť duše a vážnosť srdca.Ďalším krokom je pokorné a úprimné priznanie Bohu,že nič nevieme. Požiadajme Ho, aby nás neponechalsamých na seba. Povedzte mu úprimne, že ste v roz-pakoch a neviete, čo máte robiť. Odvolajte sa však predNím na Jeho prísľub a kvôli Kristovi Ho žiadajte, abyvám ho splnil. „Ak sa však niekomu z vás nedostávamúdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý dáva úprimnea bez výčitiek, a dostane ju. Proste však s vierou, bez
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obyčajne pod tlakom svojich nerozvážnych rozhodnutídostávajú do väčších a väčších problémov. Potom sautešujú slovami: „Nuž, hľadal som Božie vedenie.“ Bohusa nemáme vysmievať. Ak ignorujeme Jeho požiadavkyna nás, kým je plavba príjemná, nemôžeme rátať s tým, ženás zachráni, keď príde búrka. Ten, s kým jednáme, jesvätý a neudeľuje prémiu za bezbožnosť (ktorú mnohínazývajú „nepozornosťou“). Ani keď zavýjajú ako vlci(Oz 7,14). Na druhej strane, ak deň čo deň usilovnetúžime kráčať s Bohom a svoje cesty usmerňujeme podľaJeho prikázaní, môžeme rátať s Jeho pomocou v každejnúdzi.Ako má však svedomitý kresťan konať, keď sa mupostaví do cesty núdza? Predpokladajme, že stojí na kri-žovatke ciest. Sú pred ním dve cesty, dve možnosti a onnevie, ktorú si má vybrať. Čo musí urobiť? Najprv homusíme nechať, aby si všimol to najdôležitejšie slovo,ktoré nás ako pravidlo všeobecného použitia vždyzaväzuje: „Kto verí, nebude zahanbený“ (Iz 28,16). Kona-nie z náhleho popudu nesvedčí Božiemu dieťaťu a útekpred Pánom znamená bolestné dôsledky. „Dobrý jeHospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši ktoráHo hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomocHospodinovu“ (Žalosp 3,25-26). Konať chvatne znamená,že potom v pokoji budeme ľutovať. Koľko má prosiťPána každý z nás, aby nám na rozpálené čelo každý deňpoložil svoju upokojujúcu ruku?!Požiadajme Pána, aby nás oslobodil od všetkýchželaní. Je nemožné, aby sme sa úprimne modlili „buďvôľa tvoja“, kým svoju vôľu mocou Ducha svätého cel-kom nepodriadime Bohu. Náš úsudok bude zaujatý do-vtedy, kým budeme mať v srdci inú tajnú prioritu. Kýmsa zameriame na dosiahnutie nejakého cieľa, Bohu sažiadosťou o objasnenie svojej cesty len vysmievame, a mô-žeme si byť istí, že Jeho prozreteľnosť sme veľmi zlepochopili a prekrútili si ju tak, aby sa hodila k našej túžbe.Ak narazím na prekážku, považujem ju za „skúšku
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človek môže zakúsiť svoje temné dni, ale príde hodinanúdze a svetlo mu dá Boh. Slúžte teraz Bohu z celej svo-jej sily, pokojne a s istotou Mu môžete zveriť budúcnosť.Po absolútnej zhode s tým, čo je správne, bude nasledo-vať spoľahlivé rozoznávanie toho, čo je nesprávne.Horlivo hľadajte, aby vám do srdca prenikla Božia bá-zeň, aby ste sa zachveli pred Jeho slovom (Iz 66,2) a abyste sa naozaj báli znepáčiť sa Mu. „Ktože je ten muž, čo sabojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť“ (Ž25,12). „Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosťje vyhýbať sa zlému“ (Job 28,28). „Poznávajme, snažmesa poznať Boha“ (Oz 6,3). Čím viac rastieme v milosti,tým plnšie bude poznanie zjavenej Božej vôle. Čím viackultivujeme svoju snahu vo všetkom sa snažiť potešiťBoha, tým viac svetla budeme mať na svojej ceste.„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8).Ak budú naše motívy správne, aj náš pohľad bude jasný.„Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných všakzahubí ich prevrátenosť“ (Pr 11,3). Statočný človek úmy-selne a vedome neodbočí na krivé chodníčky. Poctivésrdce sa nenechá popliesť panovačnými žiadosťami anizaslepiť skazenými motívmi. Keďže má citlivé svedomie,vlastní aj citlivé duchovné rozlišovanie; pokrivené jedna-nie hriešnych ich zaplieta do rastúcich problémov a končísa vo večnej záhube. „Spravodlivosť urovnáva cestu bez-úhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou“(Pr 11,5). Oko, ktoré je otvorené pre Božiu slávu, oslo-bodzuje od úkladov, do ktorých sa dostávajú bezbožní.„Zlí ľudia nechápu, čo je správne, tí však, ktorí hľadajúHospodina, chápu všetko“ (Pr 28,5). Bezuzdné vášnezatienia porozumenie a zvrátia súd, až človek považujedobré za „zlé“ a zlé za „dobré“ (Iz 5,20); Pán však dá roz-vahu tomu, kto sa Mu snaží podriadiť.„On ti urovná chodníky.“ Podľa svojho slova: nienejakým čarovným spôsobom, aby v nás podporovallenivosť, ani tak, ako sa varí z kuchárskej knihy plnejreceptov na každú príležitosť, ale tak, že nás varuje pred
149

akéhokoľvek pochybovania“ (Jk 1,5-6). Žiadajte Ho o múd-rosť, ktorú tak veľmi potrebujete, aby ste mohli správneposudzovať, aby ste boli schopní posúdiť a rozlíšiť, čopomôže vášmu duchovnému rastu, aby ste žili čo najviacna Jeho slávu. „Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a Onvykoná“ (Ž 37,5). Medzitým, ak idete k priateľom –kresťanom po radu, s najväčšou pravdepodobnosťou saani dvaja nezhodnú a ich nesúhlasná rada vás ešte viaczmätie. Nehľadajte pomoc u ľudí, ale „vytrvajte v mod-litbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky“ (Kol 4,2). Pátrajtepo Božej odpovedi! Pozorne si všímajte každý náznakJeho prozreteľnosti, lebo ako steblo vo vetre ukazuje,kadiaľ fúka vietor, tak možno duchovným zrakomrozpoznať Božiu ruku v tom, čo sa iným javí ako všednázáležitosť. „Keď vo vrcholcoch balzamovníkových krí-kov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedyHospodin pôjde pred tebou“ (2S 5,24).Nakoniec, pamätajte, že na to, aby sme v jednotlivýchprípadoch objavili svoju službu, nepotrebujeme od Pánaiba svetlo, ale keď sa tak stane, potrebujeme Jeho prítom-nosť a aby nás sprevádzal, aby sme boli schopní správnenasledovať cestu, po ktorej nám prikazuje ísť. Mojžiš si touvedomoval, keď povedal Hospodinovi: „Ak by si nešielosobne predo mnou, neveď nás odtiaľto“ (2M 33,15). Aks nami pri našej úlohe nie je Boh – Jeho súhlas s ňou, Jehopomoc pri nej, Jeho požehnanie k nej – tak sa nám zdá akoosídlo, ak nie dokonca ako kliatba.Všeobecne je pre nás lepšie, aby sme sa s Jeho vedenímveľmi netrápili. To je Božia práca. Našou prácou je deň čodeň k Nemu poslušne kráčať. Ak tak robíme, pracuje v násrozvážnosť, ktorá nás ochráni pred všetkými vážnymichybami. „Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávamTvoje rozkazy“ (Ž 119,100). Človek, ktorý zachovávaBožie rozkazy je obdarený múdrosťou, ktorá ďaleko pre-vyšuje tú, ktorú majú mudrci alebo učení filozofi.„Statočným zasvitne svetlo v tme“ (Ž 112,4). Statočný
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Dvadsiata druhá kapitola
BOŽIE POŽEHNANIA

„Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k to-mu žiaľ“ (Pr 10,22). Od Neho pochádzajú časné ajduchovné požehnania. „Hospodin ochudobňuje aj obo-hacuje, ponižuje i povyšuje“ (1S 2,7). Boh je zvrchovanýudeľovateľ materiálneho bohatstva. Ak sa dostáva naro-dením alebo zdedeným, je to z Jeho prozreteľnosti. Akprichádza ako dar, je to On, kto pohýna darcov k dáva-niu. Ak sa hromadí ako dôsledok svedomitej práce, zruč-nosti alebo hospodárnosti, je to On, kto udeľuje talent,vedie jeho využitie a zaručuje úspech. V Písme je to nad-mieru jasné. „Hospodin veľmi požehnal môjho pána...dal mu ovce i dobytok, striebro, zlato“ (1M 24,35). „PotomIzák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebomu požehnal Hospodin“ (1M 26,12). Tak je to aj s nami.Potom si nepovedzte vo svojom srdci: „Moja sila a mocmojej ruky mi zadovážila toto bohatstvo.“ „Pamätaj naHospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavaťbohatstvo“ (5M 8,18). Kto získava bohatstvo prostred-níctvom Bohom požehnanej poctivej práce, nepoznávýčitky svedomia ani trpkosť. Ak nás pri jeho užívaníalebo radosti z neho navštívi smútok, je to len našebláznovstvo.„Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš ho do svojejblízkosti, aby prebýval na Tvojich nádvoriach“ (Ž 65,5).Niet pochýb, že prvotný odkaz (hoci nie celkom jediný)sa týka „človeka Krista Ježiša“ (1Tim 2,5), leboBohočlovek je tým, čím je, milosťou vyvolenia, keď Jehoľudskosť bola vybraná a vopred určená k jednote s jed-nou Božích osôb. Hospodin Ho vyhlásil za svojho „vy-voleného, ktorého si obľúbil“ (Iz 42,1). Ako takého Ho
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bočnými cestami hriechu a dáva nám spoznať cesty spra-vodlivosti a požehnania. Po druhé, podľa svojho Ducha:dáva nám silu poslúchať Božie nariadenia, spôsobuje, žetrpezlivo čakáme na Pánove usmernenia, uspôsobuje násk tomu, aby sme zákony Písma svätého uplatňovali v rôz-nych oblastiach nášho života a vo vhodnom si pripomí-nali Písmo. Po tretie, podľa svojej prozreteľnosti: spô-sobuje, že nás opúšťajú priatelia, aby sme sa prestalispoliehať na ľudskú pomoc; prekazí nám naše plány, abynás uchránil pred stroskotaním; zatvára dvere, doktorých by pre nás nebolo dobré vstúpiť; a otvára námtaké dvere, ktoré už pred nami nikto nezavrie.
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Božia výsada, lebo človek môže iba prosiť. Miestomvšetkých duchovných požehnaní je Sion (Hb 12,22-24).„Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó, Hospodine.Kráčajú vo svetle Tvojej tváre“ (Ž 89,16). Toto je jeden z prí-kladov toho, ako sa prejavuje účinok Božieho oživenia.Keď sa niekto narodí z Ducha, otvoria sa mu oči a ušijeho duše  a on začne spoznávať duchovné veci. Nezna-mená to len „počuť radostný zvuk“, lebo to platí o mno-hých, ktorí nepoznajú jeho krásu. Vedia však o tom, žetáto správa prišla mocou domova do ich sŕdc. Týmradostným zvukom je „radostná zvesť o dobrých ve-ciach“ (R 10,15), doslova „Kristus Ježiš prišiel na tentosvet spasiť hriešnikov“. Požehnané sú duše, ktoré tútonebeskú hudbu vnútorne spoznávajú. Keďže vedia, žek Bohu majú voľný prístup skrze Kristovu krv, vidia bla-hodárne svetlo Božej rovnováhy. V Žalme 89,16 jepravdepodobne narážka na zvuk, ktorý vydával Áron,keď vstupoval do svätyne a potom vyšiel von (2M 28,33-35), ktorý bol pre Boží ľud radostný. Bol dôkazom toho,že ich najvyšší kňaz bol pred Pána prijatý namiesto nich.Po druhé, je to všeobecný odkaz na zvuk svätých trúb,ktoré zvolávali Izraelitov k hlavným sviatkom (4M10,10). Po tretie, ešte konkrétnejší odkaz je na jubilejnétrúbenie (3M 25,9-10), ktoré ohlasovalo slobodu otrokoma obnovenie vlastníctva pre tých, ktorým bolo vzaté.Takže evanjeliové oznámenie slobody väzňom hriechu jepre tých, ktorí majú uši na to, aby počuli, rajskou hudbou.„Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú“ (Ž2,12)! Kritický čitateľ pozoruje, že postupujeme podľaprísne logickej postupnosti. Najskôr treba spomenúť vy-volenie, ktoré je základným predpokladom „spasenia“a všetky možnosti z toho vyplývajúce (2Tes 2,13); potomdar večného života, ktorý oprávňuje privilegovaného pri-jímateľa k tomu, aby sám privítal radostný zvuk evan-jelia.Z toho vyplýva osobné aj spásonosné prijatie. Slovánášho textu predchádza „bozk Syna“, ktorý znamená:
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prirovnáva k „mužovi mne blízkemu – znie výrokHospodina mocností“ (Zach 13,7) a k „dedičovi všet-kého“. Kristus nebol vyvolený kvôli nám, ale kvôli Bohu;a my sme boli vyvolení kvôli Kristovi, aby sme sa staliJeho  cirkvou – t.j. „nevestou“. „Kristus je môj prvý vyvo-lený, povedal, potom si vybral naše duše v Kristovi akoHlave.“ Podstata všetkých požehnaní je zostať v Kristovia tí, ktorí majú na Ňom účasť, tak konajú Božím priči-nením. To je ich ovocie Jeho večnej lásky k nim.„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, kto-rý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehna-ním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením svetanás v ňom vyvolil“ (Ef 1,3-4). Do prvotného požehnaniavyvolenia boli zahrnutí všetci ostatní a v pravý čas sastaneme ich spoločníkmi aj my.„Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. LeboHospodin tam udelil požehnanie a život naveky“ (Ž133,3). Pre hriechom zaťaženú dušu je službou a súčasneprivilégium, môcť si prísť ku Kristovi oddýchnuť.Napriek tomu, že v skutočnosti nikto nemôže prísť k Ne-mu, ak Ho nepritiahne Otec (Jn 6,44). Pre všetkých, ktorípočúvajú evanjelium, platí aj výzva odpovedať na totovolanie. „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a bu-dete žiť“ (Iz 55,3). Predsa len, ako to môžu urobiť tí, ktorísú v priestupkoch a hriechoch mŕtvi (Ef 2,1)? Nijako.Musia byť najprv Bohom oživení do novosti života. Predsebou máme nádherný symbol tohto božského úkonu.V mnohých krajinách je zem tvrdá, suchá a neúrodná.Také sú aj naše prirodzené srdcia. Rosa zostupuje zhorapotichu, tajomne, nepostrehnuteľne a zavlažuje zem,zeleni dodáva vitalitu, kopce zúrodňuje. Taký je zázraknového zrodu. Život sa zdieľa na Boží príkaz; ktorý nie jeničím podmienený ani podmienečný, nie prchavý aničasný, ale duchovný a nekonečný, lebo tok obnovy nikdynevysychá. Boh komunikuje skrze svoj príkaz (porov. Ž42,8; 48,28; 111,9). Keďže požehnanie je z Božej priazne,spôsob jej udeľovania je zvrchovaný. Je to výhradne
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nielen že nie je spravodlivý, ale zároveň si uvedomuje ajsvoju slabosť a nedostatočnosť. Z Pánovho mena si uro-bil silnú vežu, aby sa do nej utiekal (Pr 18,10). Teraz vyh-lasuje: „V Hospodinovi mám spásu a moc“ (Iz 45,24).Moc bojovať dobrý boj viery, odolávať pokušeniam,znášať prenasledovanie a plniť si povinnosti. Kým siuchovávam správny postoj, napredujem nie svojoumocou, ale v úplnej závislosti od moci Ježiša Krista. Tietospôsoby Božej moci božsky stanovuje milosť uchovaťspoločenstvo sýtené slovom, žijúce z Krista a pri-dŕžajúce sa cesty Jeho nariadení.„Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodípo Jeho cestách“ (Ž 128,1). Tu máme ďalší znak tých,ktorým patrí Božie požehnanie. Hlboká úcta voči Duchuako dôsledok pravidelnej poslušnosti voči Nemu. Strachz Pána je svätá bázeň z Jeho vznešenosti, synovskáhrôza z toho, že Ho urazíme. Nie je to ani tak záležitosťcitov, ako praktická vec, lebo nemá zmysel rozprávať o stra-chu z Boha, keď nemáme vážny záujem poznať a plniťJeho vôľu. To je strach z lásky, ktorý sa odvracia od neúc-ty k Nemu; hrôza z toho, že zabudneme na Jeho dobro-tu a zneužijeme Jeho milosrdenstvo. Kde je takýto strach,tam sú aj ostatné milosti.
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„Skloňte sa v pokore, podrobte sa Jeho kráľovskémuzákonu, preukážte Mu vernosť“ (1S 10,1; 1Kr 19,18).Najdôležitejšia je táto postupnosť a ešte väčšia snahauvádzať ju do praxe. Skôr než Krista prijmeme za svojhoSpasiteľa, musíme Ho prijať za svojho Pána (Kol 2,6).Všimnite si postupnosť v Druhom liste Petrovom 1,11;2,20; 3,18. „Utiekať sa k nemu“ znamená nájsť útočisko.Tí, čo tak činia, zriekajú sa svojej spravodlivosti a svojudôveru voči Nemu dokazujú tým, že sa odovzdali doJeho opatery časne aj na veky. Ich zárukou je Jeho evan-jelium, ich bezpečím je Jeho vierohodnosť.„Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriechprikrytý“ (Ž 32,1)! Dôležitým predpokladom na to, abysme mohli získať Jeho požehnanie, je v úplnej dôvere saodovzdať do Kristových rúk. Radostný zvuk uistil, že„Kristus zomrel za bezbožných“ a neodoženie nikoho,kto k Nemu príde. Preto, teda, svoju vieru v Kristavyjadrujú tak, že u Neho hľadajú útočisko. Sú, teda,požehnaní, lebo tým, že sa odovzdali Jeho vláde a svojudôveru vložili do Jeho krvi zmierenia, teraz vstupujú dodobrodenia Jeho spravodlivej a dobrotivej vlády.Presnejšie, im „boli odpustené neprávosti a... hriechy súprikryté“ – „prikryté Bohom tak, ako bola archa prikrytáprikrývkou stánku; ako bol Noach ukrytý pred potopou,ako boli Egypťania prikrytí hlbinami mora. Aká prikrýv-ka to musí byť, keď z dohľadu vševidiaceho Boha navž-dy ukryje všetku telesnú a duševnú špinu“ (CharlesSpurgeon)?! Pavel tieto vzácne slová zo Žalmu 32,1 citujev Liste Rimanom 4,7 ako dôkaz o veľkolepej pravde o os-pravedlnení z viery. Zatiaľčo hriechy veriacich boli odči-nené na kríži a vykonala to pre nich večná spravodlivosť,oni sami sa nestanú skutočnými spoluúčastníkmi dov-tedy, kým neuveria (Sk 13,39; G 2,16).„Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťastále chvália“ (Ž 84,5). Toto je ďalší sprievodný znaknového zrodu. Obnovený človek prijíma ducha„rozvážnosti“ (2Tim 1,7), takže sa vníma ako niekto, kto
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Dvadsiata tretia kapitola
BOŽIE KLIATBY

Je dôležité vedieť, že požehnania a prekliatia pochádza-jú z tých istých úst. O tom, že to tak musí byť, čitateľapresvedčí aj táto krátka úvaha.Boh je svetlo i láska, svätý aj milostivý, spravodlivý ajmilosrdný. Preto vyjadruje svoju hrôzu z hriešnikov a svo-jimi rozsudkami ich trestá. Tých, ktorí tešia Jeho zrak,žehná a prejavuje im svoj súhlas. Večné nebo a večnépeklo sú nevyhnutná a definitívna dvojica protikladov.Táto dualita naháňajúca hrôzu sa nachádza aj v prírode.Na jednej strane sú naše zmysly očarené zlatistým zápa-dom slnka, kvitnúcou záhradou, jemným vánkom či úrod-ným poľom. Na druhej strane nás šokuje a hrozí strašnétornádo, ničivé pohromy, pustošivé záplavy a deštruk-tívne zemetrasenia. „Uvedom si teda dobrotu a prísnosťBožiu“ (R 11,22). Z vrchu Ébal boli oznámené Božie kliat-by (5M 27) a z vrchu Gerizím prišli Božie požehnania(5M 28). Jedno by nemohlo byť bez druhého. Tak to bu-de aj v posledný deň alebo, keď Kristus povie svojimbratom: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmitekráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.“Ale tým, ktorí Ním opovrhli a odmietli Ho, povie:„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“ (Mt25,34.41).„Pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nejbudeš živiť“ (1M 3,17). To bol jeden z dôsledkov, ktorýsprevádzal Adamovo odpadnutie od Boha, súčasť Božejpomsty, ktorá na neho dopadla. Keďže prvý človek stálako hlava zmluvy a zákonný predstaviteľ svojej rasy,rozsudok, ktorý na neho padol, zdieľajú všetci jehopotomkovia. Adam bol správcom zastupujúcim Boha.
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tí – tak na vás zošlem kliatbu a na kliatbu zmením vašepožehnanie. Ba už som ho aj zmenil na kliatbu, lebo nietomedzi vami takých, ktorí by si to vzali k srdcu“ (Mal 2,2).Hospodin berie veľký ohľad na svoju česť a s nikým sanedelí o svoju slávu (Iz 48,11). Tí, ktorí túto skutočnosťneprijímajú, na seba privolajú Boží hnev. Slová z Ma-lachiáša boli adresované v prvom rade kňazom Izraela.Prorok ich káral za ich hriechy. Prehlásil, že ak naozajnebudú dávať pozor na jeho varovania a neoslávia Bohapokáním a obnovou svojho správania, rozmetá ich časnémilosti. Človek dostal mimoriadnu priazeň, že smie verej-ne v mene Pána preukazovať službu. Nevera však spô-sobuje najstrašnejšie dôsledky. Ľudia sa často vydávajúnapospas zaslepenej mysli, tvrdosti srdca a vyprah-nutého svedomia. Táto kliatba má oveľa širšie zameraniea týka sa aj tých, ktorí počujú evanjelium, aj národa,ktorý je požehnaný jeho svetlom.„Ale keby sme hlásali aj my, alebo čo aj anjel z neba,iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám hlásali – nechje prekliaty“ (G 1,8). Boh je veľmi žiarlivý na svoje evan-jelium a tento verš by mal Jeho služobníkov a ľudí za-viazaných zodpovednosti, ktorá na nich spočíva, takistopresvedčiť o tom, že ho v jeho čistote musia chrániť.Božie evanjelium poskytuje poznanie jedinej pravej cestyku spáse, a preto akékoľvek jeho narušenie je nielenneúctou voči jeho Autorovi, ale aj najväčším nebezpečen-stvom pre dušu človeka. Apoštol kritizoval tých, ktoríopakovali nezlučiteľnú zmes zákona a evanjelia a na-liehali, že obriezka a súlad so slávnostnými obradmižidovstva sú na ospravedlnenie rovnako dôležité, akoviera v Krista. Jeho jazyk však kvôli tomu, že to istéopakuje v nasledujúcom verši, nebol jazykom nestried-mej zanietenosti, ale svätou vernosťou, ktorá vyjadrovalazhnusenie nad chybou, ktorá nielenže urazila Spasiteľa,ale pre tých, ktorí ju prijímali, sa ukázala ako zhubná.Jediným základom nádeje pre hriešnika sú Kristové zás-luhy a Jeho dokonaná práca vykúpenia. Tí, ktorí by k to-
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Dostal vládu nad všetkými pozemskými vecami a keďpadol, dôsledky jeho hrozného hriechu sa prejavili všade.Boh jeho hojné dedičstvo rozmetal. Zem, po ktorej kráčal,bola prekliata, takže prinášala „tŕnie a hložie“ a v bojio každodenný chlieb bol nútený namáhať sa v pote tvá-re. Vždy, keď obrábame pôdu, vidíme, že zem prináša ajburinu, brzdí nás v práci a je skutočným dôkazom o Bo-žom rozsudku z 3. kapitoly Prvej knihy Mojžišovej, ktorádokazuje, že sme padlí.„Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfav človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce saodvracia od Hospodina“ (Jer 17,5). Ak dokonalespoznáme seba samých, mali by sme sa toho vyvarovať,hoci skúsenosť dokazuje smutný opak. Aby sme mohliobjaviť pravdu v slovách „kto sa spolieha na svoj um, jepochabý“ (Pr 28,26), nepoznáme vari dostatočne svojunestálosť a nespoľahlivosť? Prečo by sme teda malipredpokladať, že niekto z našich druhov je spoľahlivejšía hodnovernejší? Keď sú najlepší z Adamovej rasyponechaní sami na seba, sú ukážkou vrtkavosti a nestá-losti. „Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža súlen klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší akodych“ (Ž 62,10). Hľadať záštitu alebo ochranu u človekaje urážkou Najvyššieho, lebo do stvorenia vkladámedôveru, ktorá oprávnene patrí Stvoriteľovi. Bláznovstvotakejto skazenosti („robí telo svojim ramenom“) sa zdô-razňuje tým, že sa spoliehame na to, čo je krehké a bez-mocné (2Kron 32,8; Mt 26,41; R 8,3). Kresťania by malitúto hroznú kliatbu obrátiť na modlitbu za oslobodenieod pokušenia hľadať pomoc či úľavu u človeka! Tentoverš nepriamo, ale predsa rozhodne dokazuje, že Kristusje oveľa viac než človek. Lebo ak privoláva kliatbu natoho, kto vkladá dôveru v človeka,  čím viac to tak budevtedy, ak obyčajnému stvoreniu dôveruje vo veciachvečnej spásy!„Ak neposlúchnete, a ak si to nevezmete k srdcu, abyste vzdávali česť môjmu menu – vraví Hospodin mocnos-
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zákona, pričítal si všetky naše hriechy a sám seba urobilza ne zodpovedným. Keď Ho zákon uznal takýmto, rov-nako s Ním aj naložil, preklial Ho a žiadal zadosťučine-nie. Podľa toho s Ním jednal najvyšší Sudca, lebo „Bohneušetril vlastného Syna“, ale prebudil meč spra-vodlivosti, aby bil pastiera (Zach 13,7). Pán Ježiš sa „stalkliatbou“ skrze samotného Boha vlastným súhlasom.Keďže zaplatil „výkupné“, vykúpení sú všetci veriaci –oslobodení od Božieho hnevu a uvedení do Jehopožehnania.„Ak však rodí tŕnie a bodľač, nestojí za nič a je blízkokliatbe. A jej koniec je vypálenie“ (Hb 6,8). Tu je ostrýprotiklad s predchádzajúcim veršom. Dobre uvažujúciposlucháči „rodia“ – čo je v gréčtine výraz, ktorý znamenávytvárať to, čo je normálne a v pravý čas. Skazený vyzna-vač „rodí tŕnie“ – to je preklad gréckeho slova, ktoré zna-mená neprirodzenú a znetvorenú produkciu. „Byliny súpre tých, ktorí ich vypestovali“; tu,  znamenajú bezcenné„tŕnie a bodľač“. Jeden „prijíma požehnanie od Boha“,druhý „sa blíži ku kliatbe“ – a Boží trest je blízko.
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mu niečo chceli pridať akoukoľvek vlastnou činnosťou,smerujú k večnej záhube. Kto takto učí ľudí, je Bohomprekliaty a Jeho ľud by ho mal nenávidieť.„Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú podkliatbou. Lebo je napísané: prekliaty je každý, ktonezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona,a neplní to“ (G 3,10). Prvá časť tohto verša znamená:všetci, ktorí rátajú s tým, že budú spasení pre svojeskutky, alebo sa pre Božie prijatie spoliehajú na svojuvlastnú poslušnosť, sú pod kliatbou Jeho zákona a vy-stavujú sa Jeho hnevu. Ospravedlnenie zo zákona je prepadlé stvorenie absolútne nemožné. Prečo? Pretože Božízákon od nás vyžaduje bezchybný a neustály súhlas,dokonalosť bez hriechu myšlienkou, slovom i skutkom;pretože v prípade nášho zlyhania nerobí žiadne opatre-nia, ktoré by vyhovovali jeho svätým a spravodlivýmpožiadavkám. Požiadavky Božieho zákona nestačí počuťalebo poznať. Musia sa aj plniť! Je teda normálne, žezákon, ktorý už odsudzuje, nemôže ospravedlniť; žektokoľvek, kto dúfa, že si Božiu priazeň zaslúži vďakasvojmu nedokonalému snaženiu o poslušnosť, sa veľmisklame. „Očakávať, že nás zohreje ostrý nápor severnéhovetra, alebo že smäd uhasíme tekutým ohňom, by ne-bolo viac, ani také nemiestne“ (J. Brown). Tento výrok(G 3,10) zapísal apoštol, aby ukázal, že každý, kto saneskryje v Kristovi, je súčasťou Božieho odsúdenia.„Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa sámstal kliatbou za nás“ (G 3,13). Tu je stručne zhrnuté slávneevanjelium. Kliatba sa zrodila pre všetkých, ktorí veria,a zasahuje podľa vôle Spasiteľa. Otvorila sa cesta, naktorej sa vinní hriešnici spod kliatby zákona nemôžuvymaniť, ale môžu byť prijatí do Božej priazne. Úžasnámilosť! Jedinečné milosrdenstvo! Všetci, ktorí svojudôveru vkladajú do Krista, sú od rozsudku smrti podľazákona oslobodení, takže už nikdy podeň nespadnú. Smespravodlivo oslobodení, pretože tak, ako sa pod zákonomzrodila záruka pre Jeho ľud – Kristus, tak stál na mieste
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Dvadsiata štvrtá kapitola
BOŽIA LÁSKA K NÁM

Slovíčkom „nám“ myslíme Jeho ľud. Hoci čítame o láske,„ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (R 8,39), Sväté Písmonepozná inú lásku, než Božiu lásku skrze Krista.„Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvosa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie“ (Ž 145,9), takžepotravu poskytuje aj havranom. „On je dobrý aj k ne-vďačným a zlým“ (Lk 6,35) a Jeho prozreteľnosť slúžispravodlivým aj nespravodlivým (Mt 5,45). Svoju láskuvšak šetrí pre svojich vyvolených. To je pre ňu charakte-ristické, lebo vlastnosti Jeho lásky sú totožné s Nímsamým. Je to nevyhnutné, lebo „Boh je láska“. Ak vyslo-vujeme tento postulát, je to len iný spôsob, ako povedať, žeBožia láska je ako On sám, od vekov naveky a nemeni-teľná. Nič nie je absurdnejšie ako predstava, že ktokoľvekz Božích milovaných naveky zahynie, alebo ho stihneJeho večná pomsta. Keďže Božia láska je „v KristoviJežišovi“, zo strany jej objektov ju nič nepritiahlo, ani junič z nich, v nich alebo s ich pomocou nemôže odohnať.„Keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal imdokonalú lásku“ (Jn 13,1). „Svet“ v Evanjeliu podľa Jána3,16 je všeobecný výraz, ktorý sa používa na vyjadrenieprotikladu židov a kresťanov tento verš musíme inter-pretovať tak, aby neprotirečil Žalmu 5,5; 6,7; aleboEvanjeliu podľa Jána 3,36 ani Listu Rimanom 9,13.Hlavný Boží úmysel je odporúčať Božiu lásku v Kris-tovi, lebo On je jediným spojením s nami. Syn nedonútilOtca, aby miloval svoj ľud, skôr to bola Jeho láska k ne-mu (k svojmu ľudu), ktorá Ho pohla k tomu, aby zaňvydal svojho Syna. Ralph Erskine povedal:
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Všetky požehnania pre nás prúdia z tohto vzácnehoprameňa.Božia láska k Jeho ľudu nie je minulosťou. Nezačalasa vtedy, keď sme Ho začali milovať my. „My milujeme,lebo on nás miloval ako prvý“ (1Jn 4,19). Nedávali smenajprv my Jemu, aby nám to vracal späť. Naša obnova nieje dôvodom Jeho lásky, ale Jeho láska je dôvodom, prečonás obnovuje na svoj obraz. V prvej chvíli sa to často javítak, že namiesto toho, aby sa Ho objekty snažili hľadať,sú v najhoršom stave. „Keď som prešiel okolo teba, a vi-del som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťapodolkom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisa-hal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu – znie vý-rok Hospodina, Pána – a tak si sa stala mojou“ (Ez 16,8).Nielen to, že jej objekty sú často, keď sa im Božia láskaprvýkrát zjaví, v tom najhoršom stave, ale vlastne robiatie najhoršie veci tak, ako to bolo v prípade Saula z Tar-zu. Nielenže Božia láska predchádza našu, ale v Jehosrdci sa zrodila oveľa skôr, než sme boli oslobodení odmoci temnoty a prenesení do kráľovstva Jeho milo-vaného Syna. Počiatok toho nebol v čase, ale má dátumvečnosti. „Miloval som ťa večnou láskou“ (Jer 31,3).„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale žeon miloval nás, a svojho Syna poslal ako obeť zmiereniaza naše hriechy“ (1Jn 4,10). Z týchto slov je jasné, že Bohmiloval svoj ľud ešte kým bol v prirodzenom stave, bezakejkoľvek milosti, bez kúska lásky alebo viery v Neho;kým bol Jeho nepriateľom (R 5,8.10). Samozrejme, že mato zaväzuje milovať, slúžiť a oslavovať Ho tisíckrát viac,než ako to bolo v Jeho prípade, keď si ma zamilovalprvýkrát a získal si moje srdce. Všetky časné skutky Jehoľudu sú vyjadrením lásky, ktorú nám dával od večnosti.Pretože Boh nás miluje v Kristovi, a tak je to od počiat-ku, dary Jeho lásky sa nedajú odvolať. Sú darmi „Otcasvetiel, u ktorého niet premeny ani zatienenia v ob-rátení“. Božia láska nás, samozrejme, mení, keď „sarozlieva v našich srdciach“, ale v Ňom nespôsobuje nič.
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Boh prejavil svoju lásku neuveriteľným spôsobom. Keďchcel ukázať svoju moc, stvoril svet. Keď chcel prejaviťsvoju múdrosť, urobil z nej systém a formu, ktorá odhaľujejej nekonečnosť. Keď chcel prejaviť veľkosť a slávu svojhomena, stvoril nebo a ustanovil v ňom anjelov a archan-jelov, kniežatstvá a mocnosti. A keď chcel prejaviť svojulásku, čo urobil? Vybral si úžasný a neuveriteľný spôsob,ako ju prejaviť v Kristovi: v Jeho osobe, krvi, smrti a spra-vodlivosti.
„Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je,v ňom sú áno; a preto prostredníctvom neho znie ajamen, Bohu na slávu skrze nás“ (2K 1,20). Keďže sme bolivyvolení v Kristovi (Ef 1,4), keďže sme boli v Ňom pri-jatí (Ef 1,6), keďže náš život je ukrytý v Ňom (Kol 3,3),Boh nás v Ňom miluje láskou, „ktorá je v KristoviJežišovi“ ako našej Hlave a Manželovi. Odteraz nás odNeho už nič neoddelí, lebo tento zväzok je nerozlučný.Kresťanské srdce nič tak nezohreje, než duchovnérozjímanie o Božej láske. Keďže sa ňou zaoberá, je vyzd-vihnutý nad svoje stroskotané „ja“. Chápanie vo vierenapĺňa obnovenú dušu svätým zadosťučinením a ob-šťastňuje ju tak, ako je to len z tejto strany neba možné.Poznať a veriť v lásku, ktorú Boh ku mne prechováva, jepredzvesťou a zároveň predtuchou samotného neba.Keďže Boh miluje svoj ľud v Kristovi, nie je to kvôli akej-si sympatii alebo príťažlivosti: „Jákoba som miloval.“ Typrirodzene nepríťažlivý, opovrhnutiahodný Jákob -„červíček, Jákob“. Keďže Boh miluje svoj ľud v Kristovi,Jeho láska nie je pod vplyvom Jeho plodnosti, ale vždyrovnaká. Keďže ho miluje v Kristovi, Otec ho miluje tak,ako Kristus. Príde čas, keď Jeho modlitba bude vypočutá,„aby svet poznal, že ty si ma poslal a že si si ich zamilo-val, ako si si zamiloval mňa“ (Jn 17,23). Iba viera dokážepochopiť tieto predivné veci; rozum ani city to nedokážu.Boh nás miluje v Kristovi: akú má Otec nekonečnúradosť, keď svoj ľud vidí vo svojom milom Synovi!
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ochoty alebo váhania. „Mohutné vody nemôžu uhasiťlásku, ani veľrieky ju neodplavia“ (Veľp 8,7). Taká jeBožia láska k Jeho ľudu – nezlomná a neuhasiteľná.Nielenže nie je možné, aby sa skončila, ale nezničia ju anitemné prúdy odvrátení a neuhasia ju ani vodopády ne-very.V prirodzenom svete nie je nič presvedčivejšie, akosmrť a nič neporaziteľnejšie než Božia láska. Goodwinpoznamenáva:
Aké ťažkosti teda Božia láska prekonáva? Aké je to pre Bohaprekonať svoje srdce? Myslíte si, že poslať na smrť svojhoSyna, bolo pre Neho ľahké? Keď nás prišiel zavolať, nemalvari ťažkosti, ktoré by láska nedokázala prekonať? Boli smemŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, a predsa nás z veľkejlásky, ktorou nás miloval, oživil v hrobe našej skazy: „Užpáchne“ – aj vtedy prišiel Boh a premohol nás. Ako žalostneHo provokujeme! Po tom, čo nás povolal! Také pokušenia,že keby to bolo možné, vyvolení by boli podvedení. Je to takso všetkými kresťanmi. Niet spravodlivého muža, je „len-len zachránený“ (1Pt 4,18), a predsa sa zachráni, lebo Božialáska je nepremožiteľná a prekonáva všetky ťažkosti.
Táto téma nepotrebuje príklady. Nech vašu myseľdenne zamestnávajú zbožné úvahy o Božej láske, aby steMu mohli prejaviť svoju lásku. Keď ste zronení naduchu, alebo vo veľkej tiesni, proste Jeho lásku v mod-litbe s istotou, že nič dobré vám neodoprie. Urobteúžasnú Božiu lásku k vám motívom vašej poslušnostivoči Nemu – vďačnosť si nevyžaduje nič iné.
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Niekedy mení rozdeľovanie svojej prozreteľnosti k nám,nie však preto, že by sa zmenila Jeho oddanosť. Aj keďnás tresce, je to z lásky (Hb 12,6), pretože On má na myslilen naše dobro.Pozrime sa lepšie na niektoré z účinkov Božej lásky.Najprv na jej účinok pri vyvolení. „My sme však povinníustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní,že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spásu v posväteníDucha a vierou v pravdu“ (2Tes 2,13). Medzi Božouláskou a Jeho vyvolení tých, ktorí majú byť spasení jeneomylné prepojenie. Táto voľba je dôsledkom Jeholásky, čo vidno v Piatej knihe Mojžišovej: „Nie preto saHospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boliväčší ako všetky národy“ (7,7). A opäť v Liste Efezanom:„V láske... . Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, abysme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista“ (1,4-5).Po druhé pri spasení. Ako už vieme z Prvého listuJánovho 4,10, zo svojej zvrchovanej lásky Boh ustanovilKrista, aby preukázal zadosťučinenie za ich hriechy, hocipred rozhovorom s nimi sa na nich nahneval kvôli tomu,že porušili zákon. A „ako by nám ten, ktorý neušetrilvlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedarovals ním všetko“ (R 8,32)? Ďalší jasný dôkaz o tom, že JehoSyn nebol „vydaný“ na kríž za celé ľudstvo. Lebo On imnedáva ani Ducha svätého, ani novú povahu, ani ľútosť,ani vieru.Po tretie, v účinnom povolaní. Od vyvýšenéhoSpasiteľa Otec vysiela Ducha svätého (Sk 2,33). Tým, žesvojich vyvolených miluje večnou láskou, priťahuje ichsvojou priazňou (Jer 41,3), oživuje do novosti života,povoláva z tmy do svojho predivného svetla, v ktorom sastávajú Jeho deťmi. „Pozrite, akú veľkú lásku námdaroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi“ (1Jn 3,1).Ak synovstvo nevyplýva z Božej lásky ako zaručenýdôsledok, o čom potom hovoria tieto slová?Po štvrté, liečenie odvrátenia: „Uzdravím ich odvráte-nie, milovať ich budem dobrovoľne“ (Oz 14,5), bez ne-
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Dvadsiata piata kapitola
EVANJELIUM BOŽEJ MILOSTI

„Hlásajte evanjelium o Božej milosti“ (Sk 20,24) je citát,ktorý tvorí časť rozlúčkovej reči apoštola Pavla pred-staveným cirkvi v Efeze. Po tom, čo im pripomenul svojspôsob života medzi nimi (verše 18-21), im rozpráva o svo-jej nadchádzajúcej ceste do Jeruzalema, ktorá sa skončíuväznením v Ríme. Hovorí: „A teraz, hľa, vedenýDuchom, idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tamčaká. Iba čo Duch svätý mi rad–radom po mestáchdosvedčuje a hovorí, že ma čaká väzenie a súženie“(verše 22-23). A potom, svojím typickým spôsobom, ho-vorí: „Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomunijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svojbeh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: hlásaťevanjelium o Božej milosti“ (verš 24). Nech ho Božiaprozreteľnosť vezme kamkoľvek, nech je to za akýchkoľ-vek okolností, či už v putách alebo na slobode, je to jehoposlanie a posolstvo. Pán žatvy svojich služobníkovustanovuje stále k rovnakému poslaniu: „Hlásať evanjeli-um o Božej milosti.“Neustále cítime potrebu vrátiť sa k veľkým základomviery. Dokiaľ svet trvá, dovtedy sa bude kázať evanjeliumo Božej milosti. Táto potreba vyvstáva z prirodzenéhostavu ľudského srdca, ktoré je vo svojej podstate právneformalistické. Hlavná chyba, s ktorou  evanjelium zápasí,je snaha ľudí spoliehať sa na svoje  skutky. Veľkým pro-tivníkom pravdy je ľudská pýcha, ktorá iniciuje pred-stavu, že človek, aspoň čiastočne, môže byť sám sebe spa-siteľom. Tento omyl plodí množstvo heréz. Tento klamznečisťuje čistý prameň Božej pravdy.
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niesol so sebou veľa toho, čo malo zostať zabudnuté.Potom prišiel Kalvín a hodil do vôd soľ a očistil ich,takže tiekol čistejší tok na potešenie a občerstvenie dušía uhasenie smädu úbohých stratených hriešnikov.“Úžasným stredobodom Kalvínovho kázania bolaBožia milosť. Odvtedy je zvykom označovať za „kalvi-nistov“ tých, ktorí zdôrazňujú to, čo zdôrazňoval on. Totooznačenie neprijímame bez výhrad, ale ani sa zaň nehan-bíme. Pravda, ktorú Kalvín horlivo presadzoval, sazhodovala s pravdou, ktorú kázal a pred stáročiamizapísal apoštol Pavol.Teraz uvažujme:
EVANJELIUM JE ZJAVENÍM BOŽEJ MILOSTI.

„Evanjelium Božej milosti“ je jedným z pomenovaníDobrej zvesti, ktorú sú povolaní kázať Kristovi veľvys-lanci. Písmo ho nazýva rôzne. V Liste Rimanom 1,1 sao ňom hovorí ako o „Božom evanjeliu“, lebo jehoautorom je Boh. List Galaťanom 1,7 ho označuje za„Kristovo evanjelium“, lebo Boh je jeho témou. ListEfezanom 6,15 ho nazýva „evanjelium pokoja“, leboudeľuje pokoj. Náš text o ňom hovorí, ako o „evanjeliuBožej milosti“, ktorá je jeho zdrojom.Milosť je pravda príznačná pre Božie zjavenie. Je topredstava, ku ktorej nikdy nevystúpia možnosti ľudskejmysle. Dôkazom toho je skutočnosť, že tam, kde neprišlaBiblia, je „milosť“ neznámy pojem. Misionári priprekladoch Písma do pohanských jazykov často zisťovali,že nemohli nájsť vhodný výraz, ktorý by korešpondovals biblickým pojmom „milosť“. Milosť všetkým veľkýmpohanským náboženstvám – brahmanizmu, budhizmu,islamu, konfucionizmu či zoroastrizmu chýba. Ani príro-da neučí o milosti: kto prestúpi jej zákon, musí za topykať.
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Evanjelium Božej milosti si teraz stručne premietnemedo veršov z Listu Efezanom 2,8-9: „Lebo milosťou stespasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to dar Boží. Niezo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ Všetky nefalšo-vané reformy alebo obrodenia v Božích cirkvách musiamať za základ jasné hlásanie tejto doktríny. Tendenciakresťanov je podobná svetskej, teda, snaha vyhnúť satejto pravde, ktorá je úplným súhrnom a podstatou evan-jelia. Tí, ktorí majú nejaké znalosti o cirkevnej histórii,vedia, aká je to smutná pravda. Takmer päťdesiat rokovpo smrti posledného apoštola sa evanjelium Božej milosti,(podľa toho, čo o tom dnes vieme), takmer prestalo kázať.Kazatelia druhého a tretieho storočia sa namiesto evan-jelizovania pustili do filozofovania a namiesto prostéhoevanjelia nastúpila metafyzika.Potom, vo štvrtom storočí Boh milostivo zoslal člove-ka, Augustína, ktorý hlásal evanjelium verne a bez obáv.Boh tak mocne posilnil jeho hlas a pero, že zatriaslo viacnež polovicou kresťanstva. Jeho pôsobením prišlo nebomzoslané obrodenie. Jeho vplyv na ďalšie storočie nadobrozažehnal obrovskú rímsku herézu. Keby sa cirkvi držalijeho učenia, pápežstvo by sa nikdy nebolo zrodilo.Obrátili sa však k prázdnej filozofii a takzvanej falošnejvede.Potom prišiel temný vek, kedy sa evanjelium prestá-valo hlásať na celé stáročia. Kde-tu povstali mdlé hlasy,ale väčšinu z nich čoskoro umlčali talianski kňazi. Bolo totak až do pätnásteho storočia, kedy prišla reformácia. Bohzoslal Martina Luthera, ktorý zrozumiteľnými slovamiučil, že hriešnici sú ospravedlnení z viery a nie zoskutkov.Po Lutherovi prišiel ešte významnejší učiteľ, JánKalvín, ktorý sa pravdu evanjelia naučil oveľa hlbšie a svo-je učenie o milosti doviedol k logickým záverom. Akopovedal Charles Spurgeon: „Luther naozaj odklialnepretržitý tok pravdy, zbúral bariéry, ktoré zadržiavaliživé vody ako veľká priehrada. Tok však bol mútny a od-
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EVANJELIUM OZNAMUJE BOŽIU MILOSŤ.
Slovo „evanjelium“ sa po technickej stránke v Novejzmluve používa v dvoch významoch: v užšom i v šir-šom zmysle slova. V užšom zmysle sa vzťahuje naohlasovanie slávnej skutočnosti, že Božia milosť poskytlakaždému úbohému hriešnikovi Spasiteľa, ktorý cíti, žeHo potrebuje a vierou aj prijíma. V širšom zmysle zahŕňacelé zjavenie samotného Boha v Kristovi a skrze Krista.V tomto zmysle zahŕňa celú Novú zmluvu.Dôkaz o dvojitom použití pojmu evanjelium čítamev Prvom liste Korinťanom 15,1-3, čo je definícia evanjeliav jeho užšom zmysle: „Kristus zomrel za naše hriechypodľa Písem, že bol pochovaný a tretieho dňavzkriesený“. V Liste Rimanom 1,1 sa o evanjeliu hovorív širšom zmysle: zahŕňa celý výklad učenia tohto listu.Keď Kristus prikázal svojim učeníkom: „Kážte evanjeli-um každému stvoreniu“, nemyslím si, že by sa odvolávalna všetko, čo je v Novej zmluve, ale jednoducho na sku-točnosť, že Božia milosť dáva hriešnikom Spasiteľa. Pretohovoríme, že evanjelium oznamuje Božiu milosť.Evanjelium potvrdzuje, že milosť je pre hriešnika jedi-nou nádejou. Ak nás nezachráni milosť, nezachráni násuž nič. Odmietnuť milostivú spásu znamená odmietnuťJediného Boha, ktorý je strateným hriešnikom nablízku.Milosť je Božie ubezpečenie pre tých, ktorí sú takí ska-zení, že nedokážu zmeniť svoju vlastnú povahu; takíodvrátení od Boha, že sa nedokážu k Nemu obrátiť; takíslepí, že Ho nedokážu vidieť; takí hluchí, že Honedokážu počuť; slovom, takí mŕtvi v hriechu, že Onmusí otvoriť ich „hroby“ a priniesť ich na miestovzkriesenia, ak majú byť spasení. Milosť teda znamená,že prípad hriešnika je zúfalý, ale Boh je milosrdný.Evanjelium Božej milosti je určené hriešnikom, ktorýmniet pomoci. Boh ju udeľuje „bez ohľadu na osoby“, bezohľadu na zásluhy a bez nároku na to, že by ju vzal späť.
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Čo je teda milosť? V prvom rade je to, samozrejme,niečo veľmi požehnané a radostné, lebo náš text hovorío „dobrej zvesti Božej milosti“. V druhom rade ide o pro-tirečenie v rámci zákona: zákon a evanjelium sú antite-tické pojmy: „Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, milosťa pravda prišla skrze Ježiša Krista“ (Jn 1,17). Slovo„evanjelium“ sa však v Starej zmluve vôbec nenachádza.Pomenujeme si niekoľko rozdielov: Zákon zjavoval, čo sa nachádzalo v človeku – hriech. Mi-losť zjavuje to, čo je v Bohu – lásku. Zákon hovorí o tom,čo musí urobiť človek pre Boha; milosť hovorí o tom, čourobil Kristus pre človeka. Zákon vyžadoval od človekaspravodlivosť; milosť človeku spravodlivosť prináša.Zákon človeku odhalil Boha; milosť človeka k Bohuprivádza. Zákon živého človeka odsúdil na smrť; milosťprivádza mŕtveho k životu. Zákon nikdy nemalmisionárov; evanjelium sa má kázať každému stvoreniu.Zákon dáva na známosť Božiu vôľu; milosť odhaľujeBožie srdce!Po tretie, milosť sa veľmi odlišuje od spravodlivosti.Spravodlivosť nepreukazuje žiadnu zhovievavosť a ne-pozná zmilovanie. Milosť je presný opak. Spravodlivosťvyžaduje spravodlivý súd; milosť dáva hriešnikom to, načo nemajú právo – čistú lásku. Milosť je „niečo za nič“.Evanjelium je teda zjavením úžasnej Božej milosti.Hovorí o tom, že Kristus urobil pre hriešnikov to, čonemohli urobiť pre seba sami – uspokojil požiadavkyBožieho zákona. Kristus úplne a dokonale splnil všetkypožiadavky Božej svätosti, aby mohol spravodlivo pri-jať každého úbohého hriešnika, ktorý k Nemu pri-chádza. Evanjelium hovorí, že Kristus nezomrel zadobrých ľudí, ktorí nikdy neurobili nič zlé, ale zastratených a bezbožných hriešnikov, ktorí nikdy neuro-bili nič dobré. Evanjelium zjavuje každému hriešnikovivo všetkom dokonalého Spasiteľa, „ktorý môže zachrániťdo posledného tých, ktorí prichádzajú k Bohu skrzeneho“ (Hb 7,25).
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Taká je sláva evanjelia: je to Božia moc na spásu. Dr. J.H. Jowett v jednej zo svojich kníh hovorí: 
Prednedávnom som sa rozprával s newyorským lekárom,človekom s dlhou a mnohorakou praxou s chorobami,ktoré zasahujú telo aj myseľ. Spýtal som sa ho na počet prí-padov, ktoré poznal, keď otrok alkoholizmu znovu lekár-skou liečbou získal zdravie a slobodu. Koľkým bol schopnývrátiť slobodu a sebakontrolu? Odpovedal: Nikomu. A uis-til ma, že jeho skúsenosť je dôkazom lekárskej vedy.
Lekárom sa môže podariť dočasný únik, ale skutočnéputá u postihnutého zostávajú. Na konci očividného, alekrátkeho oslobodenia sa zistí, že okovy zostali. Medicínasa môže ujať následkov, ale príčina je, ako vždy, skutočnáa zároveň dominantná. Proti alkoholizmu neexistuje liek.V tomto je už lekárska veda bezmocná. Ale milosť nie!Bez lekárov, liekov, kňazov, pokánia, skutkov, peňazí čiinej protihodnoty, milosť skutočne zachraňuje. Aleluja!Áno, milosť zachraňuje! Pretrháva životné putá a úbohé-ho hriešnika robí spoluúčastným na Božej povahe a šťast-ným svätcom. Nielenže vytrháva zo závislosti telesnýchnávykov, ale aj zbavuje kliatby pádu, satanovho zajatiaa ochraňuje aj pred Božím hnevom, ktorý príde.Ako táto správa vplýva na vaše srdce? Napĺňa vásBožou chválou? Ste Bohu vďační za to, že viete, že spásaje z milosti? Vidíte a dokážete oceniť s ničím neporov-nateľný rozdiel medzi ľudskými schémami seba-zdokonaľovania a „evanjeliom Božej milosti“?
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Evanjelium nie je dobrá rada, ale Dobrá zvesť. Nehovorío tom, čo má robiť človek, ale čo urobil Kristus. Nie jezvesťou pre dobrých, ale pre zlých. Milosť je to, čo jehodné Boha.
EVANJELIUM JE PREJAVOM BOŽEJ MILOSTI.

Evanjelium je „Božou mocou k spáse pre všetkých,ktorí veria“. Je to vyvolený nástroj, ktorým Boh svoj ľudoslobodzuje od chýb, nevedomosti, tmy a sily satana.Práve skrze evanjelium a prostredníctvom neho sa Jehovyvolení pomocou Ducha svätého oslobodzujú od vinya moci hriechu. „Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pretých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, jemocou Božou... my však hlásame Krista ukrižovaného –Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo; alepovolaným, tak Židom ako aj Grékom, Krista, Božiu moca Božiu múdrosť“ (1K 1,18.23-24). Kde vývin nahrádzanové zrodenie, kultivácia vlastností viery v Kristovu krv,rozvoj vôľových vlastností, pokornú závislosť od Boha,môže priťahovať telesnú myseľ aj úbohý ľudský rozum.Je však bez moci a hynúcim hriešnikom neprináša spásu.Etický systém nepozná evanjelium a právne požiadavkynemajú silu.Milosť však funguje. Nie je to len dobrosrdečný úsmevči sentimentálna ľútosť. Prostredníctvom milosti jemožné vykúpenie, víťazstvo a spása. Nová zmluvavysvetľuje milosť ako moc. Jej prostredníctvomprichádza spása, lebo „z milosti Božej“ okúsil Kristussmrť „za každého“ zo synov (Hb 2,9). Jeho krvou sa hlásaodpustenie hriechov „podľa bohatstva jeho milosti“ (Ef1,7). Milosť nielenže spásu umožňuje, ale aj uskutočňuje.Milosť je všemocná. „Stačí ti moja milosť“ (2K 12,9). Stačína to, aby sme dokázali prekonať neveru, slabosti tela,ľudské protivenstvá a útoky satana.
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