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Úvod: 

NeprirOdzeNý jav

Ktosi raz povedal, že ľudská myseľ nie je nikdy spokojná. Čelí totiž krutému paradoxu 
– je schopná rozjímať o večnosti, ale skladá sa z hmoty, ktorá nie je večná. A najhoršie 
na tom je, že vie o svojej smrteľnosti. Zomrieme rovnako, ako napríklad sliepky alebo 
ustrice. Rozdiel je však v tom, že zvieratá o tom nevedia. My áno – a vedomie tejto 
skutočnosti nám spôsobuje veľké utrpenie a bolesť.
Ako sme sa dostali do tohto problému? Odpoveď je ukrytá v slove hriech. Hriech 
vedie k smrti. Ľudia hrešia, a preto umierajú. „Cez jedného človeka vošiel do sveta 
hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ 
(Rim 5,12)
Áno, ľudia umierajú. Pôvodne sme však boli stvorení, aby sme žili večne. Podľa 
Božieho plánu sme mali už od počiatku žiť večne. Smrť je teda votrelcom, najnepri-
rodzenejším zo všetkých javov. No už sme si na ňu tak veľmi zvykli, že ju považujeme 
za samozrejmosť, za neoddeliteľnú „súčasť života“. Smrť je však popretím života, nie 
jedným z jeho aspektov.
V tejto súvislosti sa dostávame k lekciám na tento štvrťrok. Asi najlepšie ich vystihuje 
známy citát, v ktorom Ellen Whiteová píše, že veľkou témou Biblie je „dielo, v ktorom 
Boh odkladá ľudskú slávu do prachu a koná pre človeka to, čo on sám pre seba urobiť 
nemôže, pretože to nie je v jeho silách“. (FL 109) Čo je myslené oným dielom, ktoré 
pre nás Boh koná? Je to záchrana pred najneprirodzenejším zo všetkých javov – pred 
smrťou. Boh nám ponúka záchranu pred večnou smrťou, ktorej by sme podliehali, 
keby nebolo Božej milosti, ako sa nám zjavuje v pláne spasenia. Inými slovami – ako 
jednotlivci aj ako cirkev sme vyzývaní, aby sme „hľadali Hospodina a žili“.
Tento štvrťrok budeme premýšľať o Bohu, ktorý pre nás robí to, čo by sme my pre 
seba nikdy nemohli urobiť – dáva nám dar života, a to večného života v Ježišovi 
Kristovi. Túto tému si však budeme predstavovať v textoch, ktoré neotvárame príliš 
často – v „malých prorokoch“, v dvanástich krátkych knihách uzatvárajúcich Starú 
zmluvu. Títo proroci sa nenazývajú „malí“ preto, že by boli menej dôležití než veľkí 
proroci. Bývajú tak označovaní len preto, že ich knihy sú oveľa kratšie než knihy 
ostatných starozmluvných pisateľov.
Či už vezmeme do úvahy Ozeášov sobáš s nevernou ženou, Jonášov pokus (alebo 
aspoň snahu) utiecť pred Božím prorockým povolaním, alebo úžasné Zachariášovo 
videnie o Jozuovi a Hospodinovom poslovi (či mnohé ďalšie príbehy), malí proroci 
ako celok obsahujú pôsobivé posolstvo, ktoré je stále aktuálne – posolstvo o Božej 
milosti voči nehodným hriešnikom. Jeho jadrom je, že Boh nás chce zachrániť 
z našich hriechov, zo skazy, ktorú hriech, vzbura a neposlušnosť prinášajú. V týchto 
knihách vidíme, ako Hospodin stále znova a znova nalieha na svoj ľud, aby činil poká-
nie, odložil svoje hriechy, navrátil sa k nemu a našiel život (a nie smrť), spasenie (a nie 
zatratenie), nádej (a nie zúfalstvo).



V tejto téme je predstavená prítomná pravda – Božie posolstvo určené 
dnešným ľuďom, rovnako ako bolo určené ľuďom žijúcim v období oných 
dvanástich prorokov, ktorí – napriek tomu, že už dávno zomreli – stále 
prehovárajú.
Môžeme sa spýtať: Budeme im rozumieť a načúvať? Odpoveď znie: Určite, veď 
je to otázka života a smrti.
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