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Úvod

DAR

„Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. No ten, 
kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.“ (Luk 7,28)
Nie je väčší prorok ako Ján? To by ale muselo zahŕňať aj Izaiáša, Jeremiáša, Ámosa, 
a dokonca aj Mojžiša! A predsa Ježiš povedal, že Ján je z nich najväčší. Je to zvláštne 
najmä preto, že na rozdiel od Izaiáša, Jeremiáša, Ámosa a Mojžiša, Ján Krstiteľ nena-
písal nijakú knihu – a predsa bol väčší prorok ako všetci proroci, ktorí boli prinajmen-
šom pred ním!
O čo tu ide? Prorocký dar nebol ohraničený len na prorokov, ktorých spisy sa stali 
súčasťou Písma. Prorocký dar zahŕňal aj tých, ktorí konali pre Pána niečo iné, než bolo 
písanie biblických kníh.
Otázka prorockého daru a inšpirácie všeobecne bola v celých cirkevných dejinách 
zdrojom rôznych diskusií a debát. Akým spôsobom boli proroci inšpirovaní? Ako fun-
govala inšpirácia a zjavenie? Do akej miery, ak vôbec, sa v spisoch prorokov vyskytujú 
kultúrne a osobné názory a postoje? Ak sa tieto otázky aj po stáročiach debát stále 
objavujú v kresťanskom svete, sotva sa nám podarí vyriešiť ich v úlohách tohto štvrť-
roka. Ale budeme sa snažiť zodpovedať aspoň základné otázky.
Otázky týkajúce sa podstaty prorockého daru a inšpirácie sú pre adventistov s. d. 
dôležité. V knihe Zjavenie Boh zasľúbil, že v čase konca sa zvláštnym spôsobom pre-
javí prorocký dar. (Zj 12,17; 19,10; 22,8.9) Adventisti s. d. veria, že tento dar proroc-
tva sa prejavil v službe Ellen G. Whiteovej (1827-1915). Sedem desaťročí odovzdávala 
našej cirkvi posolstvá plné rád a varovaní. Keď v roku 1915 zomrela, jej knihy, plné 
duchovných pohľadov a rád sa stali zdrojom nesmierneho požehnania pre milióny 
tých, ktorých život bol a stále je vďaka nim duchovne i teologicky obohatený. Naozaj 
sme dostali dar.
Otázky a pochybnosti však zostávajú. Aká je úloha prorockého daru? Ak tvrdíme, že 
Biblia je našou najvyššou autoritou, akú autoritu by malo mať dielo Ellen Whiteovej? 
Ako by sme mali tieto spisy vykladať? Aj keď je tento dar požehnaním, akým spôso-
bom môže byť nesprávne použitý?
Viac ako tri desaťročia uplynuli odvtedy, čo sme naposledy v sobotnej škole študovali 
tému daru proroctva. Odvtedy vzrástol počet členov v našej cirkvi z 2,5 milióna na 
vyše 14 miliónov. Aj keď sú otázky o Duchu prorockom (ako aj o prorockom dare vše-
obecne), ktoré zostanú nezodpovedané, veríme, že máme viac ako dosť dôvodov na 
to, aby sme verili v tento zvláštny prejav proroctva medzi nami.
V týchto úlohách sa však nechceme sústrediť len na dar, ale aj na Darcu, ktorý tento 
dar dáva. Keď budeme študovať otázku inšpirácie a zjavenia, budeme sa učiť o Pá-
novi, ktorý miluje tento svet tak veľmi, že v osobe Ježiša dal samého seba ako obeť 
za naše hriechy. Aj keď to bol Boh, aj keď bol bezhriešny, aj keď to bol sám Stvoriteľ, 
stal sa človekom a v ľudskej podobe vzal na seba trest za naše hriechy – pretože to 



bola jediná možnosť, ako môžeme my, hriešnici, získať odpustenie a stáť pred ním 
ospravedlnení.
Taký je Boh, ktorému slúžime a je to Boh, akého chceme predstaviť v úlohách tohto 
štvrťroka.
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