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Úvod

„Jednému z týchto najmenších...“
Adventisti siedmeho dňa vnímajú povolanie hlásať „večné evanjelium“ (Zj 14,6)
celému svetu. Tým vlastne len poslúchame Ježišove slová, aby sme získavali učeníkov,
krstili ich a učili ich „zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mat 28,20). Medzi Ježišove príkazy patrilo aj to, aby sme slúžili trpiacim, poníženým, chudobným, hladným
a uväzneným.
Veď napokon to bol Ježiš, kto najprv vyrozprával podobenstvo o dobrom Samaritánovi (Luk 10,30–36) a potom svojim poslucháčom prikázal: „Choď a rob podobne!“
(Luk 10,37) A bol to Ježiš, kto pri opise toho, ako na konci času rozdelí národy „ako
pastier oddeľuje ovce od capov“ (Mat 25,32), hovoril o dôležitosti pomoci hladným,
chorým, nahým a väzneným. „Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mat 25,40)
Inými slovami, spolu s hlásaním veľkých právd o spasení, svätyni, stave mŕtvych po
smrti a trvalej platnosti zákona máme napĺňať potreby ľudí v núdzi. Veď aký lepší
spôsob na zasiahnutie ľudí evanjeliom existuje, než pomáhať im v praktických veciach
života? Ako napísala Ellen Whiteová: „Pri snahe získať ľudí pre evanjelium môže mať
úspech iba Kristova metóda. Spasiteľ sa stretával s ľuďmi a oni cítili, že chce ich dobro.
Prejavoval o nich záujem, súcitil s nimi, napĺňal ich potreby a získaval si ich dôveru.
Potom ich vyzval: Nasledujte ma!“ (MH 143; CZ 92)
Ktosi spočítal, že v Písme sa nachádza 2 103 veršov, ktoré vyjadrujú mimoriadny Boží
záujem o chudobných a utláčaných. V porovnaní s ostatnými aspektmi viery, učenia
a kresťanského života vo všeobecnosti, rozsah odkazov na službu ľuďom v núdzi je
naozaj ohromný. Musíme preto brať vážne všetky výzvy na také konanie, ktoré zmierni
bolesť a uľahčí utrpenie vo svete okolo nás. To neznamená, že by sme sa nemali venovať šíreniu evanjelia. Práve naopak, služba núdznym sa môže a má stať mocným
nástrojom hlásania evanjelia.
Je samozrejme dobré pomáhať druhým preto, že to zlepší kvalitu ich života. Spravodlivosť (Mich 6,8) máme konať už len preto, že je správne „zachovávať právo“. Zároveň
však platí, že keď konáme spravodlivosť a pomáhame druhým v ich bezprostredných
potrebách, mali by sme poukázať na nádej, ktorá je v nás (pozri 1Pet 3,15). Touto nádejou je predsa zasľúbenie o večnom živote v Kristovi.
Ježiš uzdravoval choroby, vracal zrak slepým, liečil malomocných, a dokonca aj kriesil
mŕtvych. Ale všetci, ktorým slúžil, skôr či neskôr zomreli. Keď im teda pomáhal a napĺňal ich potreby, v skutočnosti pre nich robil oveľa viac. Áno, slúžil trpiacim, ale potom
ich vždy vyzval: Nasleduj ma. A presne to je dôvod, prečo máme aj my slúžiť trpiacim
a potom ich vyzvať: Nasledujte ho!
Tým, že sa usilujeme o konanie spravodlivosti a dobra na svete, sprítomňujeme Božie
kráľovstvo (pozri Luk 4,18.19) – a to spôsobom, ktorý je rovnako vierohodný, správny
a efektívny, ako keď o Božom kráľovstve kážeme. Keď pomáhame chudobným a utlá-

čaným, v skutočnosti tým oslavujeme a uctievame Boha (pozri Iz 58,6–10). Keď však
v pomoci trpiacim zlyhávame, nesprávne tým predstavujeme Boha (pozri Prísl 14,31).
Tento štvrťrok sa sústredíme na štúdium toho, čo Božie slovo hovorí (a hovorí toho
veľa) o našej povinnosti slúžiť trpiacim okolo nás.
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mat 10,8) To hovorí za všetko.
Jonathan Duffy slúžil od roku 2012 ako predseda organizácie ADRA International. Než
začal v roku 2008 pracovať pre ADRU v Austrálii, Duffy slúžil ako vedúci oddelenia zdravia
pre zbory v Juhopacifickej divízii.

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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