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Úvod

NESMRTEĽNOSŤ – NAŠA VEĽKÁ NÁDEJ

Zo všetkých „nesmrteľných“ osobností žijúcich v priebehu tisícročí ľudskej histórie, Ježiš 
z Nazareta verejne pôsobil najkratšie – len tri a pol roka. 
Ale akých tri a pol roka to bolo! 
Sokrates učil 40 rokov, Platón 50, Aristoteles 40, Ježiš ani nie štyri. Vplyv Ježišovej krátkej 
služby však nekonečne prevýšil spoločných 130 rokov pôsobenia spomenutých gréc-
kych velikánov.
Niekto napísal: „Najvýznamnejšie obrazy Raffaela, Michelangela a Leonarda da Vinciho
sú len odrazom Ježiša, svetla sveta. Haydn, Händel, Bach a Mendelssohn zložili symfó-
nie a oratóriá, aby oslávili Ježiša Krista. V nich priniesli svetu najkrajšie melódie. Umenie, 
kultúra, hudba, filozofia – to všetko bolo obohatené jeho učením. Ale Kristus ponúka
oveľa viac než filozofiu, umenie a hudbu. Tie nás nemôžu spasiť. Ježiš ponúka svetlo, ži-
vot a spasenie.“
Tento citát, aj keď sa zdá byť výstižný, nevystihuje úplne význam osobnosti Ježiša Krista. 
Je to len pohľad z perspektívy západnej kultúry. Kristova výzva je však univerzálna; pre-
sahuje všetky politické, etnické a kultúrne hranice. 
Ellen G. Whiteová píše: „Skúmajte Bibliu, pretože hovorí o Ježišovi. Pri jej čítaní budete 
očarení Ježišovou osobnosťou. Obľúbite si Muža z Golgoty. Na každom kroku budete 
môcť povedať svetu, že jeho cesty sú príjemné a všetky jeho chodníky sú pokoj. Vaším 
poslaním je predstavovať Krista svetu. Môžete svetu ukázať, že máte veľkú nádej – 
nesmrteľnosť.“ (LS 293)
Kresťanstvo, ktorého centrom je Ježiš, je tiež historické náboženstvo. To znamená, že 
sa sústreďuje na osobu, ktorej život a dielo sú prístupné historickému štúdiu a analýze. 
Ježiša Krista však nemôžeme vymedziť hranicami našej histórie, pretože realita jeho 
osobnosti presahuje históriu – čo je bod, ktorý historická analýza nikdy nemôže dosiah-
nuť. Dejiny nám nikdy nemôžu odhaliť tajomstvo spasenia ani nám nepomôžu pocho-
piť, čo Kristova smrť znamená pre svet. Všetko, čo nám ponúkajú, nám vôbec neumožní 
pochopiť, čo E. G. Whiteová nazvala ako „veľká nádej – nesmrteľnosť“. 
Úlohy tohto štvrťroka sa sústreďujú na Ježiša, na to, kto to bol, čo učil, čo robil – a čo robí 
teraz. Posledné slová „čo robí teraz“ spôsobujú určitý rozdiel v tomto svete. Možno by 
sme to mohli nazvať „tajomstvo prítomného času“, určitý kľúčový prvok, ktorým sa Ježiš 
odlišuje od všetkých ostatných historických osobností. Veď čo robia tieto osobnosti, 
akokoľvek významné a veľké, pre nás dnes?
Kto bol Ježiš? Čo robil, keď bol na zemi? A čo robí pre nás teraz? Prečo sa vôbec zaujíma 
o ľudí 21. storočia? Od odpovedí na tieto otázky závisí údel každého človeka. 

Autorom týchto úloh je Roy Adams, pôvodom z karibskej oblasti, ktorý pracuje ako redak-
tor Adventist Review, medzinárodného časopisu Cirkvi adventistov s.d. Spolu s manželkou 
Celiou majú dve dospelé deti – Dwayne a Kimberly. 




