
Veľký spor

SLEPCI A SLON

Mnohí ľudia odsudzujú kresťanstvo preto, že je pre nich ťažké pochopiť,
ako môžu kresťania hovoriť tak krásne o Bohu, ktorý sa podľa nich nečinne
prizerá zlu na tomto svete. Tu sú tri otázky, ktorými mladí aj starí ľudia 
zdôvodňujú, prečo neveria Bohu, alebo ho nechcú nasledovať:

1. Pokiaľ je Boh dobrý, tak prečo je na svete toľko zla?
2. Pokiaľ je Boh všemohúci, tak prečo neurobí niečo s bolesťou a utrpením?
3. Pokiaľ je Boh vždy nablízku, tak prečo mám pocit, ako by tu vôbec nebol?
    Ako by ste odpovedali na tieto otázky? Pokúste sa vybrať a odpovedať
    aspoň na jednu z nich. 

Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

„Boh usúdil, že je lepšie ukázať v zlom prostredí dobro, ako zlu vôbec nedo-
voliť existovať.“—Augustín, teológ zo štvrtého storočia.

„Nech sa každý vyhýba zlým skutkom, ...tak, ako sa človek milujúci život vyhý-
ba jedu.“—Sidharta Gautama (Buddha), zakladateľ budhizmu, narodený asi 563 pred Kristom.

„Skutočný problém spočíva v ľudskom srdci a mysli. Neide tu o fyziku, ale
o etiku. Je jednoduchšie denaturovať plutónium, ako zlo ľudského ducha.“
—Albert Einstein, nemecký fyzik, 1879 – 1955.

„Všetko trápenie a problémy, ktoré prináša ľudská nenávisť, zločin, ambície, 
nespravodlivosť, útlak, otroctvo, či vojna, vychádza z pohŕdania, alebo zane-
dbávania základných pravidiel, ktoré nám predstavuje Biblia.“—Noah Webster, 

autor prvého amerického slovníka.

„Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.“—Zjavenie 22,13.

„Pokiaľ ste nepochopili, že vy sami a všetko ostatné žije, hýbe sa a má svoj 
pôvod v Bohu, nepochopili ste vôbec nič.“—Richard Baxter, anglický puritánsky 

kazateľ zo sedemnásteho storočia.

Nedeľa
AKO TO VIDÍM JA?

Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť. 

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok
ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš? 
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš 
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.

Napíš svoj vlastný výrok
Ja by som k tomu napísal, že…

Jedného dňa sa šesť slepých mužov rozhodlo, že musia zistiť, ako vyzerá 
slon – zviera, o ktorom už toľkokrát počuli. Skutočne sa im podarilo na 
jedného naraziť. Spoločne ho obstúpili a každý z nich sa chcel presvedčiť,
čo je to vlastne za tvora.

Prvý slepý sa k nemu priblížil zboku a narazil do jeho obrovského tvrdého 
boku. „Už to mám,“ zvolal nadšene. „Slon vyzerá ako obrovský múr!“

Jeho priateľ medzitým svojimi rukami objavil niečo dlhé, hladké a špicaté. 
Bol to jeden z jeho klov. „Predstavte si, slon vyzerá úplne ako oštep.“

Tretí slepý stál otočený ku zvieraťu čelom. V tej chvíli sa ho slon dotkol
chobotom. Muž ho bez váhania chytil. Chobot bol dlhý a zvíjal sa mu
v rukách. „Ja by som povedal, že slon sa zo všetkého najviac podobá
na veľkého hada.“

Ich ďalší spoločník medzitým pri svojom hľadaní narazil na nohu slona. 
Dotýkal sa jej od kolena smerom hore a dole. S neskrývaným úžasom
hneď zvolal: „Priatelia, mali ste tušenie, že slon vyzerá ako strom?“

Ako odpoveď sa hneď ozvalo volanie piateho, ktorý práve držal vo svojich 
rukách ucho slona: „Ale, vôbec nie. Slon vyzerá ako veľká plachta!“

Nato šiesty slepý, ťahajúci slona za chvost, rozhnevane kričí: „Prečo klamete?
Nikto z vás nemá pravdu! Už aj malé dieťa musí vedieť, že slon vyzerá ako 
dlhé lano.“

A tak sa dlho a tvrdohlavo hádali. Každý z nich si presadzoval svoj názor
a nemohli sa dohodnúť. Každý z nich mal svojim spôsobom kus pravdy,
ale napriek tomu sa všetci mýlili. 

Možno, že táto príhoda až nápadne pripomína mnohé diskusie horlivých
teológov. Celé hodiny sa dokážu dohadovať a hádať s absolútnou istotou,
že oni majú absolútnu pravdu, zatiaľ čo ostatní sa určite mýlia. A pritom
hovoria o Tom, ktorého nikto z nich nevidel.



Počul si už bežne v rozhlase, v správach, alebo vo filme hovoriť ľudí o Bohu? 
Ľudia sa dnes neboja hovoriť o Bohu, ale je zvláštne, čo o ňom hovoria. Problém 
je v tom, že mnohí vedia, že Boh existuje, ale málokedy sa títo ľudia zhodnú 
na tom, aký vlastne je. Mnohí o tom len špekulujú, ale kresťania ponúkajú 
konkrétnu odpoveď. Nielen jeden z možných pohľadov, ale celkový veľký obraz 
jeho charakteru. Je to ako s obrazmi v galérii: pokiaľ stojíte len pár centimetrov 
od veľkej nástennej maľby, vidíte ju síce zblízka, ale bude to len malá časť.

Veľký spor, ako ho vysvetľuje Biblia, stále fascinuje mnohých ľudí, pretože sa 
snažia predstaviť celý obraz. Keď od tohto veľkého obrazu odstúpite o krok, 
pochopíte zmysel jeho jednotlivých detailov. Čo keby mal niekto odpoveď na 
otázku: „Prečo je svet zlý?“ Myslíte si, že by ho ľudia počúvali? Čo keby niekto 
dokázal odpovedať na otázku: „Bude niekedy vôbec čas bez bolesti?“ Myslíte 
si, že by sa ľudia zaujímali o odpoveď? Čo keby niekto mal skutočne dobrú 
odpoveď na zúfalý nárek: „Existuje Boh a vie o mne?“ Poznáte niekoho, kto 
by počúval odpoveď na túto otázku? Boh sa k nám prihovára prostredníctvom 
Svojho slova. Hoci nevieme všetko, poznáme dosť pravdy na to, aby sme 
mohli povedať: „Zvoliť si Boha – to stojí za to.“

Veľký spor

Často počúvam, ako mladí ľudia hovoria: „Je mi jedno, čo si o mne druhí 
ľudia myslia. Pokiaľ sa im nepáči, aký som, nech si trhnú nohou!“ Je skutočne 
pravda, že nám nezáleží na tom, čo si o nás myslia iní? Ale áno, záleží nám 
na tom. Boh nás stvoril s pocitmi a pokiaľ druhým na nás nezáleží, cítime sa 
zranení. Možno, že sa rozhodneme žiť tak, akoby nás názory druhých skutočne 
nezaujímali. V skutočnosti tomu tak nie je, obzvlášť keď prichádza k nedorozu-
meniam, alebo keď sme z niečoho falošne obvinení. 

Môžete si byť istí, že Bohu záleží na tom, čo si o ňom myslíte. A. W. Tozer raz 
povedal, že najdôležitejšou ľudskou činnosťou je premýšľať o Bohu. Prečo by 
Boh zostúpil až k nám na zem a snažil sa nám vysvetliť aký je a čo si myslí
o nás? A čo o ňom hovoria známe udalosti z dejín? Napríklad príbeh, ktorý
sa odohral pri Červenom mori. Alebo udalosti na hore Karmel. Súboj Dávida
s Goliášom? Gedeónove zázračné víťazstvo? Daniel v jame levov? Nasýtenie päť
tisíc ľudí? Uzdravenie malomocného? Utíšenie rozbúreného mora? A čo Golgota?

Boh sa k nám prihovára prostredníctvom svojho slova. Hoci nenájdeme odpovede
na všetky otázky, máme dostatok informácií k tomu, aby sme mohli prijať
Božiu ponuku priateľstva. Boh ti svoje priateľstvo dokázal viac ako jasne. Tvoju
lásku a priateľstvo považuje za niečo tak dôležité, že na teba čakal celé stáročia.

Predstav si dvoch levov, ktoré máš kŕmiť. Sú to silné zvieratá, ale sú odkáza-
né na potravu. Inak slabnú. Vyber si tri veci, ktorými môžeš nakŕmiť dobrého 
leva (veci, ktoré posilňujú tvoje priateľstvo s Bohom). Zamysli sa rovnako 
nad tým, čím kŕmiš zlého leva a pokús sa mu tento týždeň nedodať žiadnu 
potravu. Potom sleduj, čo sa bude diať. Zamysli sa nad tým, ako týždeň
prebehol a ako to ovplyvnilo tvoje chápanie toho, čo sa odohráva v boji
medzi Bohom a satanom a akú pozíciu v tomto spore zastávaš ty.

Čím chcem kŕmiť dobrého leva:

1.

2.

3.

Čo tento týždeň nedám zlému levovi:

1.

2.

3.

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?

Izaiáš 14,12-14
„Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, 
ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci: Vystúpim do nebies, hore 
nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia, na
najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem Najvyššiemu.“

Jozue 24,15
„Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete 
slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom 
Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť 
Hospodinovi.“

1 Samuelova 7,3
„Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému: Ak sa celým srdcom 
obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia,
i aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému,
vytrhne vás z ruky Filištíncov.“
1 Kráľovská 18,20-21
„Acháb poslal poslov ku všetkým Izraelcom a dal zhromaždiť prorokov na 
vrch Karmel. Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete krí-
vať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte 
toho. Ale ľud mu neodvetil ani slova.“

2 Kráľovská 17,33
„Hospodina teda uctievali, ale svojim bohom slúžili podľa zvyku národov,
z ktorých boli privlečení.“

Matúš 6,24
„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť 
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. 
Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“

Rimanom 7,21-25
„Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri 
mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom,
ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle 
a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedny ja človek! 
Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho 
Pána!“

Zjavenie Jána 12,7-11
„A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak
a jeho anjeli bojovali, ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký 
drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý 
bol na zem a jeho anjeli s ním. Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: 
Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomaza-
ného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. 
Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva
a nemilovali svoj život až do smrti.“

Ďalšie biblické texty: Ezechiel 28,13-19; Matúš 4,10; Lukáš 10,17-20; Ján 
10,7-10; Rimanom 6,16-18; Rimanom 8,28-9,1; Efezským 6,10-18; Jakub 4,4;
1 Jánova 2,15.16.


