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Úvod 

Úplné evanjelium

Kazateľ držal v rukách Bibliu. Pred všetkými zhromaždenými ju zodvihol tak, aby na ňu 
všetci videli. Na prvý pohľad s ňou nebolo niečo v poriadku. Keď v nej zalistoval, obja-
vilo sa množstvo dier, na stranách boli často len okraje. Spolu s priateľmi v Biblii podčiar-
kli všetky miesta, ktoré sa týkali chudoby a bohatstva, útlaku a spravodlivosti, slobody 
a milosrdenstva. Potom tieto časti vystrihli – a z Biblie zostali doslova len „zdrapy“.
Hlavným poslaním Biblie je sprostredkovať nám evanjelium, dobrú správu o tom, 
aký je Boh. Aj preto, že Boh je láska a je plný milosrdenstva, Biblia veľmi často a veľa 
hovorí o spomenutých témach. Veď práve milosrdenstvo a sloboda sú podstatné 
atribúty nášho Boha.
Aké je posolstvo „príbehu Biblie s vystrihnutými textami“ pre nás? Veľmi dôle-
žité. Výskum ukázal, že len približne tridsať percent adventistov je zapojených do 
pomoci núdznym a napĺňania potrieb ľudí mimo cirkvi. A čo zvyšných sedemde-
siat percent? Ježiš povoláva celú cirkev, aby žila podľa celého „večného evanjelia“ 
(Zj 14,6) a hlásala ho.
Čo je to celé evanjelium? Ježišovo poslanie a jeho služba opísaná v Luk 4,16–21 uka-
zuje, že celé evanjelium je oveľa viac než len kázanie o ospravedlnení z viery. A to aj 
napriek tomu, že práve z tejto dobrej správy vychádza všetko, čo robíme. Ježiš nám 
ukázal, že hlásanie evanjelia v sebe zahŕňa praktické, hmatateľné vyjadrenie lásky, 
súcitu a milosrdenstva voči chudobným, hladným, chorým, zraneným, utláčaným, 
vydedencom a väzňom. Neoddeliteľnou súčasťou evanjelia je úsilie o spravodlivosť 
a o odstránenie dôsledkov zla – aspoň do takej miery, do akej sme schopní v čase, keď 
očakávame slávny príchod Ježiša Krista na konci vekov.
Tento štvrťrok sa budeme venovať holistickej (celostnej) verzii „večného evanjelia“. 
Budeme sledovať úlohu cirkvi v jej úsilí ovplyvniť a zasiahnuť evanjeliom celú spo-
ločnosť. Pod pojmom „cirkev“ budeme vnímať spoločenstvo ľudí, ktorí neexistujú len 
sami pre seba, ale ktorí vnímajú, že sú povolaní, aby žili a hlásali večné evanjelium tak, 
ako je to vyjadrené v Ježišovej službe. To neznamená len hlásať evanjelium slovami, 
ale žiť ho prakticky prostredníctvom služby núdznym v miestnych komunitách.
Ako váš miestny zbor napĺňa tieto potreby? Všetky oddelenia cirkvi (napríklad odde-
lenie zdravia, kresťanského domova, mládeže, sobotnej školy, diakonia) existujú, aby 
spoločne slúžili miestnym komunitám aj členom cirkvi. V mnohých oblastiach fun-
gujú oddelenia Tabity (vo svete organizuje túto službu oddelenie Adventist Commu-
nity Services – ACS, oddelenie verejnoprospešnej /sociálnej/ služby). Humanitárna 
organizácia ADRA je ďalšou dôležitou súčasťou našej služby núdznym.
Ako ty osobne vyjadruješ svoju vďačnosť za všetko, čo pre teba urobil Boh v Kristovi? 
Jeden člen cirkvi to vyjadril takto:

Na ulici som videl dievčatko,
uzimené, chvejúce sa v tenkom oblečení,



s malou nádejou na kúsok dobrého jedla.
Nahneval som sa a povedal som Bohu:
„Prečo si to dovolil?
Prečo s tým niečo neurobíš?“
Boh najprv dlho mlčal.
A potom mi veľmi potichu odpovedal:
„Predsa len som niečo urobil.
Stvoril som teba.“ 

(Citované z NELSON, Dwight, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa, Idaho: Pacific Press 
2005, str. 78.)
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