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Hľadáte odpovede na otázky, ktoré prináša život? 
Ak áno, kliknite na 

www.glowonline.org/glow-slovak

Vydavateľstvo Advent-Orion v  spolupráci s  oddelením misie Slovenského 
združenia CASD predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW, ktoré môžu zbory 
a skupiny SZ CASD vo svojich priestoroch ponúknuť návštevníkom, zaujíma-
júcim sa o aktuálne otázky s biblickou, etickou či celospoločenskou tematikou. 
Zbory ich majú k dispozícii v špeciálnych stojanoch, väčšinou pred vstupom 
do  zborovej miestnosti. Letáčiky sú určené okrem toho aj pre všetkých zá-
ujemcov, ktorí chcú takýmto spôsobom vo svojom okolí slúžiť a  zvestovať 
evanjelium. Objednať a odobrať ich je možné u zborových traktátnikov 
alebo priamo vo Vydavateľstve Advent-Orion. Odporúčame, aby letáči-
ky objednávali prioritne celé cirkevné zbory a  používali ich v  rámci svojich 
miestnych zborových aktivít. Letáčiky sú zadarmo.
Projekt GLOW je celosvetový projekt Generálnej konferencie CASD, prístupný 
v mnohých jazykoch a sme radi, že sme sa aj my na Slovensku mohli stať jeho 
súčasťou. Zatiaľ je k dispozícii 18 letáčikov. Najnovší z nich reaguje na súčas-
nú situáciu s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19. Prosíme vás, milé 
sestry a bratia, modlitebne zvážte svoje zapojenie do tejto služby a neváhajte 
sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na svojich kazateľov či administráto-
rov SZ CASD. 
Samozrejme, letáčiky GLOW sú k dispozícii pre šírenie aj v ONLINE priestore. 
Je možné s nimi pracovať aj zdieľaním na sociálnych pro� loch či preposiela-
ním v PDF.

Čítajte, objednávajte a rozdávajte 
GLOW letáčiky!

Svetlo pre teba i všetkých

Koronavírus  
 a imunita
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Úvod 

V týchto posledných dňoch:  
Posolstvo Listu Hebrejom
Prvýkrát videl ten obraz v kostole. Zamyslene prechádzal okolo, keď mu padol 
zrak na maľbu vysokú takmer dva metre a širokú tri metre. Dievča na obraze upú-
talo mladého muža podmanivou silou. Prečo z nej nemohol odtrhnúť zrak? Keď 
o tom neskôr uvažoval, uvedomil si, že tá mladá žena mala v očiach čosi zvláštne. 
Na obraze bola len jej tvár. Sústredene sa na niečo pozerala. Ale čo to bolo a prečo 
bol jej pohľad taký sústredený? Ten obraz si dlho uchovával v pamäti.
O niekoľko rokov neskôr mu maliar Arnold Jiménez vysvetlil tajomstvo svojho 
obrazu. Maľbu sa snažil urobiť tak, aby diváka zaujali oči mladej ženy. Skutočné 
tajomstvo však spočívalo v zreničkách. Keď sa človek pozrel zblízka, uvidel odraz 
toho, na čo bol jej pohľad sústredený. Jej oči sa pozerali na Ježiša na kríži.
Portrét Ježiša v Liste Hebrejom môže mať na nás rovnaký vplyv. Ježiš je vykres-
lený predovšetkým ako Vládca vesmíru, ktorý sedí po Božej pravici. Nespočíta-
teľný zástup anjelov ho oslavuje, uctieva ho a slúži mu (Heb 1,5–14; 12,22–24). 
Zvíťazil a získal právo vládnuť, pretože vlastnou smrťou zničil diabla (Heb 2,14–
16). Ježiš je predstavený aj ako Veľkňaz. Bezhriešny a dokonale svätý koná dielo 
našej záchrany v nebeskej svätyni (Heb 7,26–8,5). Získal toto právo tým, že sám 
seba vydal ako dokonalú obeť za všetkých a navždy (Heb 10,1–14). Ježiš je okrem 
toho sprostredkovateľom novej zmluvy medzi Bohom a Jeho ľudom, zmluvy, 
ktorá bude trvať naveky (Heb 8,6–13).
Pozornosť čitateľa je však upriamená nielen na to, čo Ježiš urobil, ale predovšet-
kým na to, kým Ježiš je. Narodil sa podobne ako my. Bol pokúšaný a zosmieš-
ňovaný. Napriek tomu má moc nad celým vesmírom. Keď sledujeme udalosti 
v nebesiach, keď pozorujeme rôznorodé nebeské bytosti, náš pohľad sa sústre-
ďuje na toho, ktorý stojí uprostred celého diania. Je pozoruhodné, že je nám 
podobný, pretože sa stal jedným z nás. Ježiš, náš Brat (Heb 2,11.12.17), je v nebe-
siach a zastupuje nás aj napriek hanbe nášho hriechu a našej skazenosti.
V osobe Ježiša Krista sa stretávajú tri rozmery príbehu vykúpenia. Prvá je osobná 
rovina. Pre čitateľov unavených útrapami a súžením spojených s kresťanským 
životom (Heb 10,32–34) je Ježiš pôvodcom a završovateľom viery. Potrebujeme 
sa pozerať na toho, ktorý tiež prežíval utrpenie (Heb 12,1–4). Druhý rozmer je 
spoločenský. Pre Boží ľud, ktorý putoval do Bohom Zasľúbenej krajiny, je Ježiš 
novým Jozuom. Potrebujú nasledovať jeho vedenie (Hebrejom 3, 4, 11 a 12). Tretí 
rozmer je všeobecný. Ježiš je nový Adam, Syn človeka, v ktorom sa naplnil Boží 
zámer s ľudstvom (Heb 2,5–10; 12,22–28).
Tento štvrťrok sa budeme venovať obrazu Ježiša, ktorý obsiahol šírku, dĺžku, 
výšku a hĺbku Božej lásky k nám. A podobne ako obraz Ježiša v očiach namaľo-
vanej ženy upútal pohľad mladého muža, nech aj obraz Ježiša vyjadrený v Liste 



Hebrejom zaujme nielen náš pohľad, ale aj našu lásku a náš obdiv voči Ježišovi, 
nášmu bratovi v nebesiach. 

Félix H. Cortez vyučuje novozmluvnú literatúru na Teologickom seminári na Andrewsovej 
univerzite.


