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1.  Boží plán je pre väčšinu tajomstvom 

Biblia učí: 

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. (Genesis 1:1, NKJV, pokiaľ nie je uvedené inak) 

Ale prečo? 

Čo je zmysel života? 

Po celé veky sa ľudia zamýšľali nad tým, či na Zemi existuje nejaký účel. 

A ak existuje, čo to je? 

Za predpokladu, že existuje Boh, prečo niečo stvoril? 

Prečo Boh stvoril ľudí? Prečo ťa Boh stvoril? 

Má tvoj život nejaký cieľ? 

Rôzne kultúry a rôzne náboženstvá majú svoje názory. Sú však v súlade s Bibliou? 

aká je pravda? 

Časť pravdy je taká, že Boží plán je pre väčšinu záhadou. Všimnite si niečo, čo o tom učí Biblia: 

25 No Tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a kázania Ježiša Krista, podľa zjavenia 
tajomstva, ktoré je utajené od počiatku sveta, 26 ale teraz zjavený a skrze prorocké Písma 
známy všetkým národom podľa prikázania večného Boha na poslušnosť viere – 27 Bohu, 
jedinému múdremu, buď sláva naveky skrze Ježiša Krista. Amen. (Rimanom 16:25-27 ) 

Biblia hovorí o tajomstve, ktoré bolo utajované od počiatku sveta, ale je zjavené v prorockých písmach – 
„slovo pravdy“ (2. Timoteovi 2:15; Jakub 1:18). 

Biblia hovorí o mnohých tajomstvách, ako je tajomstvo Božieho kráľovstva (Marek 4:11), tajomstvo 
milosti (Efezanom 3:1-5), tajomstvo viery (1. Timoteovi 3:9), tajomstvo o manželskom vzťahu (Efezanom 
5:28-33), o tajomstve nezákonnosti (2 Tesalonickým 2:7), o tajomstve zmŕtvychvstania (1 Kor 15:51-54), 
o Kristovom tajomstve (Efezanom 3:4) tajomstvo Otca (Kolosanom 2:2), tajomstvo Boha (Kolosanom 2:2; 
Zjavenie 10:7) a dokonca aj tajomstvo Veľkého Babylonu (Zjavenie 17:5). Táto kniha je napísaná pre 
tých, ktorí sa zaujímajú o pravdu, „aby mali všetko bohatstvo, ktoré im istota prináša v chápaní poznania 
tajomstva Boha“ (Kolosanom 2:2, NET). 

Hoci to môže byť pre mnohých prekvapením, všetci traja pisatelia synoptických evanjelií zaznamenali, že 

Ježiš nehovoril v podobenstvách, aby ľudia lepšie rozumeli. Zaznamenali, že Ježiš povedal, že hovoril v 

podobenstvách, aby v tomto veku zostal pre mnohých neznáme tajomstvá Božieho kráľovstva (Matúš 

13:11; Marek 4:11-12 ; Lukáš 8:10). 
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Apoštol Pavol napísal, že verní služobníci sú „správcami Božích tajomstiev“ (1. Korinťanom 4:1; 13:2), 
ktorí majú „hovoriť pravdu v láske“ (Efezanom 4:15). 

Máte záujem dozvedieť sa viac o mnohých tajomstvách, o ktorých hovorí Biblia? 

Chcete vedieť, prečo Boh niečo stvoril? 

Chceli by ste vedieť, prečo vás Boh stvoril? 

Áno, mnohí majú svoje vlastné nápady. 

Existuje spôsob, ako to VY naozaj vedieť? 

Tí, ktorí sú ochotní veriť Biblii namiesto ľudských tradícií, môžu vedieť. 

Keďže však mnohé aj tie najzákladnejšie aspekty Božieho plánu sú pre väčšinu záhadou, nájdite si čas na 
prečítanie celej knihy a podľa vlastného uváženia si vyhľadajte niektoré z práve citovaných textov (na 
rozdiel od toho, aby boli úplne citované) pre ešte podrobnejšie objasnenie. 

Tí, ktorí sú poslušní vo viere, môžu byť tajomstvá oboznámené porozumením prorockých písiem. 

Napriek tomu neboli oznámené všetkým v tomto veku tým, ktorí sa teraz volajú: 

11 ... „Vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva; ale tým, čo sú vonku, všetko prichádza v 
podobenstvách“ (Marek 4:11) 

25 Lebo nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri podľa seba, že 
Izrael čiastočne oslepol, kým nepríde plnosť pohanov. (Rimanom 11: 25) 

7 My však hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú múdrosť, ktorú Boh pred vekmi ustanovil 
na našu slávu (1 Kor 2:7). 

Konkrétnejšie o „tajomstve Božieho kráľovstva“ a „tajomstve evanjelia“ (Efezanom 6:19) si môžete 
pozrieť aj našu bezplatnú brožúru Evanjelium Božieho kráľovstva, ktorá je dostupná na ccog.org v 100 
rôzne jazyky . V súvislosti s „plnosťou pohanov“ si pozrite bezplatnú knihu Univerzálna ponuka spásy, 
Apokatastasis: Môže Boh zachrániť stratených v budúcom veku? Stovky biblických textov odhaľujú Boží 
plán spasenia , ktorý je dostupný aj online na www.ccog.org. 

Apoštol Pavol napísal: 

8 Mne, ktorý som menší ako najmenší zo všetkých svätých, bola daná milosť, aby som medzi 
pohanmi hlásal nevyspytateľné bohatstvo Kristovo, 9 a aby som všetkým ukázal, čo je 
spoločenstvom tajomstva, ktoré od počiatok vekov je skrytý v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze 
Ježiša Krista; 10 aby teraz cirkev dala poznať kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach rozličnú 
Božiu múdrosť, 11 podľa večného predsavzatia, ktoré vykonal v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, 12 

v ktorom máme smelosť a odvahu . prístup s dôverou skrze vieru v Neho. (Efezanom 3:8–12) 
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25 ... Stal som sa služobníkom podľa správcovstva od Boha, ktoré som dostal pre vás, aby som 
naplnil slovo Božie, 26 tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz bolo zjavené 
Jeho svätým. 27 Boh im chcel oznámiť, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi: 
ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy. (Kolosanom 1:25–27) 

Existuje mnoho „bohatstva“, ktoré je „nevyspytateľné“ bez Božieho slova. Ide v podstate o biblické 
tajomstvá, ktoré boli dlho skryté. 

V 2. storočí biskup/pastor Polykarp zo Smyrny napísal o „prorockom tajomstve príchodu Krista“ 
(Polykarp, Fragmenty od Viktora z Capuy. Preložil Stephen C. Carlson, 2006; podrobnosti o tajomstvách 
týkajúcich sa Jeho príchodu možno nájsť nájdete v bezplatnej online knihe dostupnej na www.ccog.org s 
názvom: Dôkaz, že Ježiš je Mesiáš ). 

V 2. storočí tiež biskupi/pastori Ignác a Melito napísali, že služba rozumie rôznym tajomstvám Písma 
(napr. Ignácov list Efezanom ; Melitov Homília na Paschu ). 

Ježiš a apoštoli vysvetlili niektoré z týchto tajomstiev tým, ktorí sa stali prvými kresťanmi. My v 
pokračujúcej cirkvi Božej sa o to teraz usilujeme pre tých, ktorí sú ochotní pozrieť sa. 

Povaha Boha 

Ak trochu porozumieme povahe Boha, pomôže nám to lepšie pochopiť tajomstvá Jeho plánu. 

Biblia učí „Boh je láska“ (1 Ján 4:16), „Boh je Duch“ (Ján 4:24), „Jahve je dobrý“ (Nahum 1:7, Svetová 
anglická Biblia) , všemocný (Jeremiáš 32 :17,27), vševediaci (Izaiáš 46:9-10) a že je večný (Izaiáš 57:15). 

Apoštol Pavol napísal: 

7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva svojej milosti , 8 

ktorou nás rozhojnil vo všetkej múdrosti a obozretnosti, 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej 

vôle podľa Jeho záľuba, ktorú si v sebe zaumienil, 10 aby v rozdelení plnosti časov zhromaždil v 

Kristovi všetky veci, ktoré sú v nebi aj na zemi, v Ňom. (Efezanom 1:7-10) 

Všimnite si, že Božia vôľa je pre väčšinu (tých, ktorí nie sú teraz povolaní) tajomstvom, v podstate až do 
dispenzácie plnosti časov – ktorá pre väčšinu príde po prorokovanom vzkriesení. 

Napriek tomu Boh už dávno stanovil aspekty svojho plánu: 

11 Rada Pánova trvá naveky, plány jeho srdca pre všetky pokolenia. (Žalm 33:11) 

18 vediac, že ste neboli vykúpení porušiteľnými vecami, ako je striebro alebo zlato, zo svojho 
bezcieľneho správania, prijatého podľa tradície od vašich otcov, 19 ale vzácnou krvou Kristovou 
ako nepoškvrneného a nepoškvrneného baránka. 20 On bol skutočne predurčený pred založením 
sveta, ale zjavil sa pre vás v týchto posledných časoch. (1. Petra 1:18-20) 

8 Všetci, čo bývajú na zemi, budú sa jej klaňať (šelme), ktorej mená nie sú zapísané v Knihe života 
Baránka zabitého od založenia sveta. (Zjavenie 13:8) 
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Skutočnosť, že Biblia hovorí, že Baránok, čiže Ježiš (Ján 1:29, 36), bol od začiatku určený na zabitie, 
ukazuje, že Boh vedel, že ľudia budú hrešiť, a už dlho mal plán. 

Prorok Izaiáš bol inšpirovaný, aby zaznamenal toto o istote Božieho plánu: 

8 Pamätajte na to a ukážte sa mužov; Spomeňte si, ó, priestupníci. 9 Pamätaj na staré veci, lebo ja 
som Boh a iného niet; Ja som Boh a nikto nie je ako ja, 10 Oznamujem koniec od počiatku a od 
pradávna veci, ktoré ešte nie sú urobené, hovoriac: Moja rada bude platná a urobím všetko, čo 
sa mi páči, 11 Volanie dravý vták z východu, muž, ktorý vykonáva moju radu, z ďalekej krajiny. 
Naozaj som to povedal; Aj to donesiem. zamýšľal som si to; tiež to urobím. (Izaiáš 46:8–11) 

11 Rada Pánova trvá naveky, plány jeho srdca pre všetky pokolenia. (Žalm 33:11) 

Božie plány sa splnia. 

Zvážte aj nasledujúce: 

16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v Neho 
verí, ale mal večný život. 17 Boh totiž neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol 
svet skrze neho spasený (Ján 3:16-17). 

Teraz, keď vidíme niektoré z Božích vlastností, ako napríklad, že je dobrý, je plánovač a je to láska: to by 
nám malo pomôcť lepšie pochopiť Jeho a Jeho základné pohnútky, prečo niečo stvoril. 

Si dôležitý. Na vás záleží! Boh ŤA osobne miluje. A má pre vás osobne plán. 
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2.  Prečo Stvorenie? Prečo ľudia? Prečo Satan? čo je pravda? Aké sú 
tajomstvá odpočinku a hriechu? 

Jedna z najväčších otázok, ktoré si filozofi kládli celé veky, je: „Prečo sme tu? Ďalším je: "Prečo je tu 
niečo?" 

Základné odpovede na tieto otázky možno nájsť v Božom slove, Biblii. 

Hoci existujú rôzne predstavy o pôvode vesmíru, medzi mnohými vedcami, ako aj náboženskými ľuďmi 
existuje konsenzus, že všetky ľudské bytosti mali rovnakú matku (hoci existujú spory o tom, ako ďaleko 
to siaha späť). 

Kniha Genezis 

V prvej knihe Biblie, všeobecne známej ako Genezis, sme získali niekoľko myšlienok o tom, prečo Boh 
niečo stvoril. 

Kniha Genezis opakovane ukazuje, že Boh videl, že to, čo urobil, bolo dobré (Genesis 1:4,10,12,18, 21, 
25, 31). A neskoršia Kniha Izaiáša nás informuje, že Boh stvoril zem, aby bola obývaná (Izaiáš 45:18). 

Genezis učí toto o tom, ako Boh stvoril ľudí: 

26 Potom Boh povedal: Urobme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby; nech panujú nad 
morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad dobytkom, nad celou zemou a nad každým 
plazom, ktorý sa plazí po zemi.“ 

27 Boh teda stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril. 28 

Potom ich Boh požehnal a Boh im povedal: Ploďte sa a množte sa! naplňte zem a podmaňte si 
ju; panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkým živým, čo sa hýbe na 
zemi." 

29 A Boh povedal: "Pozri, dal som ti každú bylinu rodiacu semeno, ktorá je na tvári celej zeme, a 
každý strom, ktorého ovocie dáva semeno; vám to bude na jedlo. 30 Všetkej zveri zeme, každému 
nebeskému vtáctvu a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je život, dal som za pokrm každú 
zelenú bylinu“; a bolo to tak. (1. Mojžišova 1:26–30) 

Boh stvoril ľudí podľa druhu Boha, nie podľa živočíšneho druhu. Boh sa v podstate reprodukuje 
(Malachiáš 2:15). Vidíme, že ľudia boli stvorení do určitého fyzického obrazu Boha, aby vládli veciam na 
zemi (Hebr 2:5-8), a iné biblické texty ukazujú, že zbožštenie je súčasťou plánu (1J 3:2 ). 

Boli ľudia a stvorenie zlí? 

Nie. Ďalší verš v Genesis nám hovorí: 

31 Potom Boh videl všetko, čo stvoril, a naozaj to bolo veľmi dobré . Tak bol večer a bolo ráno 
šiesty deň. (1. Mojžišova 1:31) 
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Takže celé znovustvorenie (Genesis 1:3-2:3) bolo veľmi dobré a ako by sa zdalo, také by boli Božie 
pokyny pre ľudí, aby si podmanili zem (Genesis 1:28). 

Po šiestom dni Boh odpočíval: 

1 Tak boli dokončené nebesia a zem a všetko ich vojsko. 2 A na siedmy deň Boh ukončil svoje 
dielo, ktoré vykonal, a na siedmy deň odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré vykonal. 3 Potom 
Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, pretože v ňom odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré 
Boh stvoril a urobil. (1. Mojžišova 2:1-3) 

Boh v podstate stvoril fyzické stvorenie za šesť dní a duchovnejšie stvorenie na siedmy. 

Boh žehnajúci siedmy deň tiež ukazuje, že to považoval za „dobré“ (v 2. Mojžišovej 20:8 hovorí „zachovaj 
to sväté“). 

Boh má plán. 

čo je človek? 

Všimnite si tiež nasledujúce z Genesis: 

15 Potom Pán Boh vzal človeka a postavil ho do záhrady Eden, aby ju opatroval a strážil. (1. 
Mojžišova 2:15) 

Dôvodom, prečo sa starať o záhradu a udržiavať ju, bolo pracovať na jej zlepšení. 

Starý zákon učí: 

4 Čo je človek, že naň pamätáš,  
a syn človeka, že ho navštevuješ?  
5 Lebo si ho urobil o niečo menším ako sú anjeli  
a korunoval si ho slávou a cťou. 

6 Ustanovil si ho, aby vládol nad dielami svojich rúk;  
Všetko si mu položil pod nohy,  
7 všetky ovce a voly  
, aj poľnú zver,  
8 nebeské vtáctvo  
a morské ryby, ktoré sa preháňajú po cestách morí. (Žalm 8:4-8) 

Ľuďom bola daná nadvláda nad zemou (súčasť diel Božích rúk). Nový zákon to ešte viac umocňuje: 

5 Lebo anjelom nepodriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 Ale jeden na istom mieste svedčil a 
povedal: Čo je človek, že naňho pamätáš? alebo syn človeka, že ho navštevuješ ? 
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7 Urobil si ho o niečo nižšieho od anjelov; slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad 
dielami svojich rúk. 8 Všetko si mu podriadil pod nohy. Lebo tým, čo mu všetko podriadil, 
nenechal nič, čo by nebolo podložené. Ale teraz ešte nevidíme, že všetky veci sú pod ním. 

9 Ale vidíme Ježiša, ktorý bol pre utrpenie smrti učinený o niečo nižším ako anjeli, korunovaný 
slávou a cťou ; aby z milosti Božej okúsil smrť za každého človeka. 

10 Lebo ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, priviedol mnohých synov do slávy, 
aby kapitána ich spásy priviedol k dokonalosti cez utrpenie. 

11 Lebo aj ten, čo posväcuje , aj tí, čo sa posväcujú , sú všetci jedno, a preto sa nehanbí nazývať 
ich bratmi, 

12 Hovoriac: Oznámim tvoje meno svojim bratom, uprostred cirkvi ti budem spievať chválu. 

13 A opäť vložím svoju dôveru v neho. A opäť: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. 

14 Nakoľko sú teda deti účastníkmi mäsa a krvi, aj on sám sa na tom podieľal; aby smrťou zničil 
toho, kto mal moc smrti, to jest diabla; 

15 A vysloboď tých, ktorí boli strachom zo smrti po celý svoj život v otroctve. 

16 Lebo veru nevzal na seba prirodzenosť anjelov; ale vzal na seba semeno Abrahámovo. 

17 Preto sa mu vo všetkom patrilo pripodobniť sa svojim bratom, aby bol milosrdným a verným 
veľkňazom vo veciach Božích, aby zmieril hriechy ľudu. ( Hebrejom 2:5–17 , KJV) 

Takže vládnutie vesmíru je súčasťou plánu. 

Jeden z dôvodov, prečo ešte nie sú všetky veci pod ľudskou kontrolou, je nasledujúci: 

23 lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva (Rimanom 3:23) 

Ale vykúpenie z hriechu je súčasťou plánu (Rim 3:24-26), takže neskôr budeme môcť vládnuť. 

Záhada ľudí v porovnaní so zvieratami 

Sú ľudia len zvieratá, líšia sa len tým, že sú vyvinutejšie ako iné primáty? 

nie 

Vedci s tým zápasili. 

Ale tí, ktorí boli ochotní prijať Božie slovo, mohli pochopiť. 

Ľudia majú v sebe ducha človeka, zatiaľ čo zvieratá, vrátane iných primátov, toho istého ducha nemajú. 
Skutočnosť, že v ľuďoch je duch, sa učí v Starom aj Novom zákone: 
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8 Ale v človeku je duch a dych Všemohúceho mu dáva rozum. (Jób 32:8) 

11 Veď kto vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom?... (1 Kor 2:11) 

Sekularisti nechcú pripustiť, že v človeku je duch, ktorého dal Boh. 

Ale existuje. 

A tento duch človeka sa líši od typu duchov, ktoré majú zvieratá (Kazateľ 3:21). 

V roku 1978 stará celosvetová cirkev Božia vydala brožúru od Herberta W. Armstronga s názvom Čo veda 
nemôže objaviť o ľudskej mysli . Tu sú niektoré úryvky z nej: 

PREČO najväčšie mysle nedokážu vyriešiť svetové problémy? Vedci povedali: "S dostatočnými 
znalosťami vyriešime všetky ľudské problémy a vyliečime všetky naše zlo." Od roku 1960 sa 
svetový fond vedomostí zdvojnásobil. Ale aj zlo ľudstva sa zdvojnásobilo. … 

Ale najväčšie ľudské mysle nikdy nepochopili toto božsky zjavené VEDOMIE. Je to, ako keby nám 
Boh, náš Stvoriteľ, poslal svoje posolstvo v neprelomiteľnom tajnom kóde. 

A najväčšie ľudské mysle tento tajný kód nikdy nerozlúštili. Moderná veda to nedokáže 
pochopiť. Psychológovia sami nechápu, z čoho pozostáva ľudská myseľ. … 

Medzi zvieracím mozgom a ľudským mozgom nie je prakticky žiadny rozdiel v tvare a konštrukcii. 
Mozog slonov, veľrýb a delfínov je väčší ako ľudský mozog a mozog šimpanza je o niečo menší. 

Kvalitatívne môže byť ľudský mozog o niečo lepší, ale nie natoľko, aby vzdialene vysvetlil rozdiel 
vo výstupe. 

Čo teda môže vysvetliť obrovský rozdiel? Veda nemôže adekvátne odpovedať. Niektorí vedci v 
oblasti výskumu mozgu dospeli k záveru, že nevyhnutne musí existovať nejaký nefyzický 
komponent v ľudskom mozgu, ktorý neexistuje v mozgu zvierat. Ale väčšina vedcov nepripustí 
možnosť existencie nefyzického. 

Aké iné vysvetlenie existuje? V skutočnosti, okrem veľmi malého stupňa fyzickej nadradenosti 
ľudského mozgu, veda nemá žiadne vysvetlenie, kvôli neochote pripustiť čo i len možnosť 
duchovna. 

Keď človek odmietne pripustiť čo i len samotnú existenciu svojho vlastného Tvorcu, vytlačí zo 
svojej mysle obrovské oceány základných pravdivých vedomostí, faktov a POROZUMENIA. Keď 
pravdu nahradí BÁJKOU, je zo všetkých ľudí NAJINORANTNEJŠÍ, hoci o sebe tvrdí, že je múdry. … 

MAN bol vyrobený z prachu zeme. Dočasný ľudský život prijíma zo vzduchu, vdychovaného a 
vydychovaného nosovými dierkami. Jeho život je v krvi (1 Moj 9,4.6). Životná krv sa však oxiduje 
dýchaním vzduchu, dokonca ako benzín v karburátore automobilu. Preto je dych „dychom 
života“, rovnako ako je život v krvi. 
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Pozorne si všimnite, že ČLOVEK, stvorený výlučne z hmoty, sa STAL živou dušou, len čo mu DYCH 
dal jeho dočasný fyzický život. ... DUŠA sa skladá z fyzickej HMOTY, nie z Ducha. 

Vysvetlil som, že ľudský mozog je takmer identický s mozgom zvierat. Ale človek bol stvorený vo 
forme a podobe Boha, aby mal zvláštny vzťah s Bohom – aby mal potenciál narodiť sa do Božej 
RODINY. A Boh je DUCH (Ján 4:24). Aby bolo možné preklenúť priepasť – alebo uskutočniť 
prechod ĽUDSTVA, zloženého výlučne z HMOTY, na duchovné bytosti v Božom Kráľovstve, 
potom byť zložené celé z Ducha a zároveň dať ČLOVKU MYSLENIE, aké má Boh – Boh vložil do 
každého človeka ducha. 

V Jóbovi 32:8 čítame: "V človeku je duch a vnuknutie Všemohúceho im dáva rozum." 

Toto je veľká PRAVDA, ktorej rozumie len málokto. 

Tomuto duchu hovorím ĽUDSKÝ duch, pretože je V každom človeku, aj keď je to DUCHOVNÁ 
PODSTATA a nie hmota. NIE JE to duchovná osoba alebo bytosť. Nie je to ČLOVEK, ale duchovná 
podstata V človeku. NIE JE to duša – fyzický človek je duša. Ľudský duch prepožičiava ľudskému 
mozgu silu INTELEKTU. 

Ľudský duch nedodáva ľudský ŽIVOT — ľudský ŽIVOT je vo fyzickej KRVI, okysličenej DYCHOM 
života. 

Je to nefyzická zložka v ľudskom mozgu, ktorá neexistuje v mozgu zvierat. Je to zložka, ktorá 
umožňuje prechod od ľudského k božskému bez toho, aby sa hmota zmenila na ducha v čase 
vzkriesenia. To vysvetlím trochu neskôr. 

Dovoľte mi objasniť niekoľko základných bodov o tomto duchu v človeku. Je to duchovná 
esencia, tak ako v hmote je esenciou vzduch a tak isto aj voda. Tento ľudský duch nevidí. Fyzický 
MOZOR vidí cez oči. Ľudský duch V človeku nemôže počuť. Mozog počuje cez uši. Tento ľudský 
duch nemôže myslieť. 

Mozog myslí – hoci duch prepožičiava silu myslieť, zatiaľ čo brutálne zvieracie mozgy bez takého 
ducha nemôžu, s výnimkou toho najzákladnejšieho spôsobu. . .. 

Tak ako žiadne nemé zviera nemôže poznať veci ľudského poznania, ani človek to nedokázal iba 
mozgom, iba duchom človeka – ľudským duchom – ktorý je v človeku. Rovnako tak ani človek 
nemôže poznať – pochopiť – veci Božie, pokiaľ alebo kým neprijme iného ducha – Svätého 
Ducha BOŽIEHO. 

Ešte inak povedané, všetci ľudia majú od narodenia ducha nazývaného „duch človeka“, ktorý je 
V NICH. Pozorne si všimnite, že tento duch NIE JE muž. Je to niečo V ČLOVEKU. Muž by mohol 
prehltnúť malú guľu. Potom je to niečo v mužovi, ale nie je to muž ani žiadna jeho časť ako muž. 
Muž bol vyrobený z prachu zeme — smrteľný. Tento ľudský duch nie je duša. Je to niečo v duši, 
čo samo je fyzickým ČLOVOM. 

Všimnite si ďalej verš 14: „Ale prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu 
bláznovstvom; ani ich nemôže poznať, lebo sú duchovne rozpoznaní.“ 
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Takže od narodenia nám Boh dáva jedného ducha, ktorého pre nedostatok lepšieho výrazu 
nazývam ľudským duchom. Dáva nám silu MYSELI, ktorá nie je vo zvieracom MOZGU. Napriek 
tomu je sila MYSELI obmedzená na poznanie fyzického vesmíru. PREČO? Pretože poznanie 
vstupuje do ľudskej mysle LEN cez päť fyzických zmyslov. 

Ale všimnite si, že Boh nedokončil stvorenie ČLOVEKA pri stvorení Adama a Evy. Fyzické 
stvorenie bolo dokončené. Pri svojom stvorení mali tohto „ľudského“ ducha. … 

AKO Boh naplánoval „premostiť priepasť“ od fyzického k duchovnému zloženiu – aby sa 
reprodukoval z FYZICKÝCH ĽUDÍ, KTORÍ POCHÁDZAJÚ Z FYZICKEJ ZEMY? 

Po prvé, Boh vložil DO fyzického ČLOVEKA „ľudského“ ducha. NIE je to však ľudský duch, ktorý 
robí rozhodnutia, prichádza k pokániu alebo buduje charakter. Ako som zdôraznil, tento duch 
nedáva život, nemôže vidieť, počuť, cítiť ani myslieť. Splnomocňuje FYZICKÉHO ČLOVEKA 
prostredníctvom jeho MOZGU robiť tieto veci. Ale tento duch ZACHYTÍ každú myšlienku – každý 
kúsok poznania prijatého cez päť zmyslov a zaznamená akýkoľvek charakter – dobrý alebo zlý – 
ktorý sa v ľudskom živote vyvinie. 

Ľudský MUŽ je vyrobený doslova z HLINY. Boh je ako majster hrnčiar, ktorý formuje a tvaruje 
nádobu z hliny. Ale ak je hlina príliš tvrdá, neohne sa do formy a tvaru, aké chce. Ak je príliš 
mäkká a vlhká, chýba jej pevnosť, aby „STAY PUT“ tam, kde ju hrnčiar ohýba. 

Všimnite si v Izaiášovi 64:8: „Ale teraz, ó [VEČNÝ], ty si náš otec; my sme hlina a ty náš hrnčiar; a 
my všetci sme dielom tvojich rúk." 

Napriek tomu Boh dal každému z nás VLASTNÚ MYSEĽ. Ak niekto ODMIETNE uznať Boha alebo 
Božie cesty – odmietne činiť pokánie z neprávosti a obrátiť sa doprava, Boh si ho nemôže vziať a 
vytvoriť v ňom Boží charakter. Ale ľudská HLINA musí byť pružná, musí sa dobrovoľne poddávať. 
Ak človek stuhne a vzdoruje, je ako hlina, ktorá je príliš suchá a tuhá. Hrnčiar s tým nič nezmôže. 
Nebude sa dávať a ohýbať. Tiež, ak mu tak chýba vôľa, účel a odhodlanie, že nezostane na 
mieste, keď ho Boh čiastočne formuje do takého, akým ho Boh chce mať – príliš neprajného, 
slabého, bez koreňov charakteru, nikdy nevydržať do konca. Prehrá. … 

Musí to byť BOHA spravodlivosť, pretože všetko NAŠE je pre Neho ako špinavé handry. Neustále 
do nás vštepuje svoje poznanie, svoju spravodlivosť, svoj charakter – AK to usilovne hľadáme a 
chceme. ALE MÁME NA TOM SVOJ VEĽMI DÔLEŽITÚ ÚČASŤ. … 

Ako prijímame CHARAKTER BOHA skrze Ducha Svätého, Boh sa v nás stále viac a viac 
ROZMNOŽUJE. 

Nakoniec, pri vzkriesení budeme ako Boh – v pozícii, kde nemôžeme hrešiť, pretože sme si to 
sami tak stanovili a odvrátili sme sa OD hriechu a zápasili sme a zápasili PROTI hriechu a zvíťazili 
nad hriechom. 

Boží ÚČEL SA splní! 

Áno, Boží zámer sa splní. 
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Prečo Boh stvoril mužov a ženy? 

V súvislosti so stvorením ľudí, prečo ich Boh stvoril ako muža a ženu? 

Zjavný dôvod by mal súvisieť s reprodukciou, ako povedal Boh prvému mužovi a žene: 

28 Ploďte sa a množte sa; naplňte zem... (Genesis 1:28). 

Biblia uvádza pomerne konkrétny súvisiaci dôvod: 

14 ... Medzi tebou a manželkou tvojej mladosti ... je tvojou družkou a tvojou ženou na základe 
zmluvy. 15 Ale neurobil ich jedným, majúc ostatok Ducha? A prečo jeden? Hľadá zbožné 
potomstvo... (Malachiáš 2:14bd-15) 

Boh stvoril mužov a ženy, aby mohli byť jedno a nakoniec splodiť zbožné potomstvo (na zbožštenie). 

Ježiš učil: 

4 On im odpovedal: Nečítali ste, že Ten, ktorý ich stvoril na počiatku, ‚stvoril ich ako muža a ženu‘ 
5 a povedal: ‚Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k jeho žena, a budú dvaja jedným 
telom? 6 Takže už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje." 
(Matúš 19:4-6) 

Apoštol Pavol o tom napísal: „Toto je veľké tajomstvo, ale ja hovorím o Kristovi a cirkvi“ (Efezanom 
5:32). 

Navyše, ak sa títo dvaja správne stanú jedným, pomáha nám to lepšie pochopiť vzťah medzi Otcom a 
Synom (Ján 17:20-23). 

Manželský vzťah pomáha vykresliť vzťah medzi Otcom a Synom (oboch Biblia identifikuje ako Boha, 
napr. Kolosanom 2:2, čo je pre väčšinu záhad), ako aj to, čo sa stane s obrátenými ľuďmi po vzkriesení 
(ktoré Biblia tiež nazýva tajomstvo, napr. 1. Korinťanom 15:51-54). 

Apoštol Pavol hovoril o láske a dal niekoľko ďalších duchovných lekcií súvisiacich s manželským stavom: 

4 ... napomínaj mladé ženy, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti (Títovi 2:4). 

22 Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi. 23 Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je 
hlavou cirkvi; a On je Spasiteľ tela. 24 Preto ako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak nech sú ženy vo 
všetkom svojim mužom. 

25 Muži, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu, 26 aby ju 
posvätil a očistil obmytím vody slovom, 27 aby si ju postavil ako slávnu cirkev, nie mať škvrnu 
alebo vrásku alebo niečo podobné, ale aby bola svätá a bez vady. (Efezanom 5:22–27) 

Ďalším dôvodom, prečo urobiť muža a ženu, bolo umožniť, aj keď s fyzickými rozdielmi v tomto živote, 
aby páry boli oslávené spolu s Ježišom (Rimanom 8:16-17). Spoločná práca (Genesis 1:28; Kazateľ 4:9-12) 
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a dokonca aj spoločné utrpenie v tomto živote boli tiež súčasťou plánu (Rim 8:16-17) pre mužsko-ženské 
páry. 

Pozrime sa tiež na niekoľko lekcií z histórie: 

30 Vierou padli múry Jericha, keď ich sedem dní obkľúčili. 31 Vierou nezahynula smilnica Rachab s 
tými, ktorí neverili, keď s pokojom prijala vyzvedačov. 32 A čo mám ešte povedať? Lebo mi chýba 
čas, aby som rozprával o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi a Jeftovi, aj o Dávidovi a Samuelovi a 
prorokoch: 33 ktorí si vierou podmanili kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, 
zacpali ústa levom, 34 uhasili násilie oheň, unikol ostrím meča, zo slabosti sa posilnil, stal sa 
statočným v boji, obrátil sa na útek pred armádami mimozemšťanov. 35 Ženy znovu vzkriesili 
svojich mŕtvych. Iní boli mučení, neprijímali vyslobodenie, aby mohli získať lepšie vzkriesenie. 36 

Ešte iní mali súdny proces s posmechmi a bičovaním , áno, a s reťazami a väznením. 37 Boli 
kameňovaní, boli rozrezaní na dve časti, boli pokúšaní, boli zabití mečom. Potulovali sa v ovčej a 
kozej koži, chudobní, utrápení, utrápení — 38 ktorých svet nebol hoden. Putovali po púštiach a 
horách, v brlohoch a jaskyniach zeme. 39 A títo všetci, ktorí získali dobré svedectvo vierou, 
nedostali zasľúbenie, 40 pretože Boh nám zaobstaral niečo lepšie, aby neboli dokonalí bez nás. 
(Hebrejom 11:30-40) 

Muži aj ženy mali vieru a boli dedičmi zasľúbení – rovnako. A muži aj ženy majú byť dokonalí. A toto 
bude pre nás lepšie. 

Za akým účelom? 

Rozdávať lásku jedinečným spôsobom po celú večnosť. 

Ako napísal apoštol Pavol kresťanom (a nielen manželským párom): 

12 A nech vás Pán rozmnoží a rozhojní sa v láske medzi sebou i ku všetkým ... (1 Tesalonickým 
3:12) 

Či už muž alebo žena, ľudia sú určení na to, aby dávali lásku. Zvýšenie lásky ku všetkým spraví večnosť 
lepšou. 

Čo sa stalo s ľuďmi? 

Keď Boh prvýkrát stvoril ľudí, požehnal ich (Genesis 1:28). Povedal tiež, že všetko, čo stvoril (vrátane 
ľudí), bolo „veľmi dobré“ (Genesis 1:31). 

Okrem toho si všimnite, že Biblia konkrétne učí: 

29 ... Že Boh stvoril človeka priameho, ale oni hľadali mnohé plány. (Kazateľ 7:29) 

V rajskej záhrade dal Boh prvým skutočným ľuďom – Adamovi a Eve (Genesis 3:20) – všetko, čo skutočne 
potrebovali. 

Mali čisté a príjemné prostredie, jedlo a čo robiť (Genesis 2:8-24). V podstate žili podľa pravdy. 
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Existuje však aj neviditeľný duchovný svet, ktorý je pre väčšinu záhadou. Existuje neviditeľná ríša, ktorá 
zahŕňa anjelov. Biblia ukazuje, že pred stvorením ľudských bytostí sa tretina anjelov vzbúrila a 
nasledovala protivníka, ktorý je dnes známy ako Satan (Zjavenie 12:4). 

Časom sa Satan (Zjavenie 12:9) zjavil ako had. Potom povedal Eve, že Boh ich zadržiava (Genesis 3:1,4-5). 

Had oklamal Evu svojou prefíkanosťou (2. Korinťanom 11:3). Satan povedal Eve, aby neverila Božiemu 
slovu (Genesis 3:2-4). Apeloval na Evine osobné žiadostivosti a márnivosť a ona sa rozhodla 
neposlúchnuť Boha a namiesto toho počúvať Satana (Genesis 3:6a). Jej manžel Adam tam bol s Evou a 
rozhodol sa, že by mal hrešiť a byť s ňou (Genesis 3:6b). 

Špekulačná vložka: Ľudská dlhovekosť 

Po prvých piatich kapitolách Knihy Genezis, kde vidíme niektorých ľudí žiť viac ako 900 rokov. 

Prečo teda prví ľudia ako Adam a Noe žili tak dlho? 

Židovský historik Josephus tvrdil, že to bolo čiastočne preto, že Boh mal pre nich jedlo 
„vhodnejšie“, ako aj to, že im dal čas na vývoj raných technológií (Antiquities Book 1, 3:9). 

Zdanlivo však dôvodom, prečo Boh predtým dovolil ľuďom žiť dlhšie, bolo to, aby mohli lepšie 
vidieť dôsledky hriechu a života oddelene od Božích ciest. V tom čase by napríklad účinky 
znečistenia neboli tak rýchlo zrejmé ako v 21. storočí . Navyše, dlhšia dĺžka života by im pomohla 
lepšie vidieť spoločenské a iné problémy, do ktorých sa ľudia dostávali. 

Uvidia, že ľudia NErobia svet lepším. Preto, keď budú vzkriesení (Zjavenie 20:11-12), mali by si 
lepšie uvedomiť chyby v tom, že nejdú Božou cestou. 

Neskoršie generácie by videli Veľkú potopu (je to v historických záznamoch mnohých 
spoločností) a tiež by videli viac negatívnych účinkov ľudstva nasledovania Satanovho vedenia, 
na rozdiel od skutočného žitia Božím spôsobom. 

Boh určil, že pre neskoršie generácie je lepšie žiť kratší život, všeobecne povedané , a trpieť 
kratšie obdobia. Boží plán je minimalizovať utrpenie (Plač 3:33). 

Tajomstvo Satana a jeho démonov 

Ale nebola to len Eva, ktorá bola oklamaná. Nový zákon hovorí, že „ten starý had“ sa „nazýva Diabol a 
Satan, ktorý zvádza celý svet“ (Zjavenie 12:9). 

Ježiš učil, že Satan bol klamár a otec (pôvodca) lží (Ján 8:44). 

Pôvodne bol Satan známy ako Lucifer (Izaiáš 14:12), čo znamená „nositeľ svetla“. Bol to „cherubín“ 
(Ezechiel 28:14). Cherubín je okrídlená anjelská bytosť, ktorej úlohou bolo byť pri Božom milosrdenstve 
(Exodus 25:18-20; Ezechiel 28:14,16). 



17 
 

Lucifer bol stvorený ako v podstate dokonalá (porov. Ezechiel 28:15) a príťažlivá bytosť (porov. Ezechiel 
28:17). Ale táto dokonalosť nevydržala (Ezechiel 28:15). 

Boh stvoril Lucifera a anjelov, ale v istom zmysle ich stvorenie nebolo úplné, kým sa v nich nesformoval 
charakter. Teraz Boh nemôže dať charakter okamžite do jedného – ak by to urobil, v podstate by vytvoril 
nejaký typ „počítačom riadeného“ robota. To platí pre duchovné bytosti aj pre ľudské bytosti. 

Ak by Boh stvoril spravodlivý charakter okamžite prostredníctvom fiat, neexistoval by žiadny charakter, 
pretože charakter je schopnosť samostatnej entity, jednotlivca, dospieť k vlastnému poznaniu pravdy a 
urobiť si vlastný rozhodnutie a vôľu nasledovať správne miesto nesprávneho. A stvorený jedinec musí 
urobiť toto rozhodnutie. Inými slovami, jednotlivec, človek alebo anjel, má podiel na svojom vlastnom 
stvorení. 

Toto je pre väčšinu záhadou, keďže len málo ľudí to úplne pochopilo. 

Prosím pochopte, že Biblia ukazuje, že dávno pred incidentom v rajskej záhrade bol Satan „dokonalý vo 
svojich cestách“ (Ezechiel 28:11-15a), ale potom podľahol pýche a neprávosti a bol zvrhnutý na zem. 
zem (Ezechiel 28:15b-17; Izaiáš 14:12-14). Stal sa Božím protivníkom (Satan znamená protivník), 
namiesto toho, aby si správne vybudoval spravodlivý charakter. 

Jeho vzbura bola jedným z dôvodov, prečo po počiatočnom vytvorení Genesis 1:1 nastal chaos a zem sa 
stala „pustou“ (ISV, GNB) v Genesis 1:2. Boh teda išiel „obnoviť tvárnosť zeme“ (Žalm 104:30), čo 
zahŕňalo robenie vecí, ktoré urobil počas „znovu stvorenia“ (Genesis 1:3-31; 2:1-3). 

Prečo je niečo z toho dôležité? 

Obnova („znovustvorenie“) ukazuje, že Boh môže napraviť to, čo môže diabol zničiť. Písmo ukazuje, že 
Boh má plán, ako to urobiť v budúcnosti (napr. Sk 3:19-21; Izaiáš 35:1-2). 

Uvážte ešte, že Biblia učí, že Lucifer bol „pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse“ 
(Ezechiel 28:12). 

Lucifer ako anjelská bytosť nepotreboval fyzickú obživu. 

Lucifer mal všetko. 

Napriek tomu zhrešil (ako niektorí iní anjeli podľa 2Pt 2:4) a stiahol tretinu anjelov so sebou na zem 
(Zjavenie 12:4) (anjelov má neskôr súdiť Boží ľud podľa 1. Korinťanom 6: 3). 

Lucifer a jeho vzbura ukázali, že aj bytosti, ktoré „mali všetko“, sa môžu vzbúriť a pokúsiť sa veci ešte 
zhoršiť. A neskôr presvedčil prvých ľudí, ktorí „mali všetko“, aby sa vzbúrili aj proti Bohu (Genesis 3:1-6). 

Pomáha to teda ukázať, že keby Boh dal ľuďom všetko, čo potrebujú, aby nebola chudoba, že bez 
zbožného charakteru by ľudia stále spôsobovali problémy sebe aj iným. 

Prečo Boh dovoľuje Satanovi klamať ? 
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Zmarila Satanova vzbura Boží plán? 

nie 

Neukazuje však Biblia, že Satan, „knieža moci vzduchu“ (Efezanom 2:2), vysiela svoje sebecké a 
neposlušné posolstvo? Či diabol „neoslepil“ mysle väčšiny ľudstva ako „boha tohto veku“ (2. Korinťanom 
4:4)? 

Áno a áno. 

Neučí Biblia, že Satan Diabol „zvádza celý svet“ (Zjavenie 12:9)? 

Áno. 

Prečo teda Boh dovolil Satanovi a jeho démonom, aby prišli oklamať ľudí a spôsobiť ďalšie problémy na 
zemi? 

Existuje niekoľko dôvodov. 

Apoštol Pavol nazval našu dobu „tento súčasný zlý vek“ (Galaťanom 1:4), čo znamená lepší vek, ktorý 
príde. 

Prečo je však Satanovi dovolené, aby mal v našom veku nejakú svoju moc, keďže predtým odmietol 
Boha? 

Satanov vplyv nám pomáha učiť sa a často budovať charakter rýchlejšie, ako keby nebol prítomný. 
Rýchlejšie, aby sme mohli prekonať a vybudovať si spravodlivý charakter prostredníctvom odporu a tiež 
rýchlo vidieť ovocie nesprávneho smerovania. Zakaždým, keď odoláte hriechu, budete duchovne silnejší. 

Hoci je toto zrýchlenie niekedy ťažké, výsledkom je menšie celkové utrpenie. 

Zamyslime sa nad niekoľkými vecami, ktoré to pomôžu ilustrovať. 

Zvážte uhlík, ako kus uhlia. Môže sa pomerne ľahko rozbiť, ale akonáhle je pod extrémnym tlakom, môže 
sa zmeniť na diamant, ktorý patrí medzi najtvrdšie prírodné látky. Takže slabý sa stáva silným tlakom. 
Biblia učí, že kresťania, aj keď sú vo svete slabí (1 Kor 1:26-29), majú byť čistí ako ušľachtilé zlato, 
striebro alebo drahokamy podľa 1. Korinťanom 3:12. 

Ďalej si predstavte, že chcete prekonať nejaký ťažký predmet, ktorý nemôžete zdvihnúť. Mohli by ste sa 
pozrieť na ťažký predmet, ale to ním nepohne. Mohli by ste ohýbať ruky približne dvadsať minút denne a 
to by mohlo vaše ruky trochu posilniť – ale nie príliš – alebo by to možno trvalo roky a roky, kým by sa to 
zmenilo. 

Alebo by ste mohli cvičiť s ťažkými váhami, ktoré by ste zvládli. Dvíhať ich by bolo ťažšie ako len dvíhať 
ruky. 
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Zdvíhanie závažia však nielenže zosilní vaše ruky, ako keby ich len ohýbali, ale tento typ cvičenia by tiež 
skrátil čas potrebný na to, aby boli vaše ruky dostatočne silné na prekonanie predmetu. 

Teraz zvážte, že: 

V roku 1962 Victor a Mildred Goertzel publikovali odhaľujúcu štúdiu o 413 „slávnych a 
výnimočne nadaných ľuďoch“ s názvom Kolíska eminencie. Roky sa pokúšali pochopiť, čo 
spôsobilo takú veľkosť, aká spoločná niť sa mohla tiahnuť životom všetkých týchto výnimočných 
ľudí. 

Prekvapivo najvýraznejším faktom bolo, že prakticky všetci, 392, museli prekonať veľmi ťažké 
prekážky, aby sa stali tým, kým boli. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, s. 
134) 

Čo majú tieto príklady spoločné s tým, prečo existuje diabol? 

Ak dovolíme diablovi pokúšať ľudstvo, v podstate to urýchľuje proces, v ktorom dokážeme s Božou 
pomocou prekonať naše vlastné chyby a rozvíjať spravodlivý charakter (Flp 4:13; Jakub 4:7). Konečným 
výsledkom toho je, že ľudia budú môcť zvíťaziť rýchlejšie a s čo najmenším utrpením (Plačanie 3:33; 1Pt 
4:12-13 ; 3J 2). 

A ak vás Boh volá v tomto veku, nedovolí, aby ste boli pokúšaní Satanom alebo rôznymi žiadostivosťami 
nad rámec toho, čo ste schopní zvládnuť (1 Kor 10:13). 

Odolávanie Satanovi a rôznym pokušeniam vás robí duchovne silnejšími (Jakub 1:12, 4:7) a pomôže vám 
to v budúcnosti pomáhať druhým (1J 4:21). Satan nechce, aby ste verili pravde Božieho slova. 

Tajomstvo pravdy 

Cambridgeský slovník definuje „ pravdu“ takto: 

pravda skutočné fakty o situácii, udalosti alebo osobe: 

Pravda je niečo, čo je skutočne presné. Filozofi, obyčajní ľudia a vodcovia sa však už dlho zamýšľali nad 
pravdou. 

Všimnime si teda, ako Cambridgeský slovník definuje „formálnu“ pravdu: 

fakt alebo princíp, ktorý väčšina ľudí považuje za pravdivý: 

Ale vyššie uvedené určite nie je vždy pravda. A mnohí si to už dávno uvedomili. Napriek tomu mnohí 
považujú „formálnu“ pravdu za realitu a neprijímajú absolútne ako skutočnú pravdu. Ale presvedčenia, 
individuálne alebo kolektívne, samy osebe často nie sú pravdivé. Biblia varuje pred tými, ktorí prijímajú 
rady ľudí namiesto toho, skutočne, Boha (Izaiáš 30:1; 65:12b). Hriech je faktor (Izaiáš 59:2a). 

Keď sa rímsky prefekt Pontius Pilát rozprával s Ježišom, pýtal sa na pravdu: 



20 
 

37 Pilát mu teda povedal: Ty si teda kráľ? 

Ježiš odpovedal: „Správne hovoríš, že som kráľ. Preto som sa narodil a preto som prišiel na svet, 
aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas." 

38 Pilát mu povedal: Čo je pravda? A keď to povedal, opäť vyšiel k Židom a povedal im: 
Nenachádzam na ňom žiadnu vinu. (Ján 18:37-38) 

Pilát zrejme počul veľa argumentov o pravde a dospel k záveru, že nikto ju nevie správne definovať. 

Aj keď Ježiš neodpovedal na Pilátovu poslednú otázku, zdá sa, že Pilát vyšiel von a neočakával odpoveď. 
Ale Ježiš povedal, že tí z pravdy Ho budú počuť. 

Krátko pred stretnutím s Pilátom Ján zaznamenal, že Ježiš povedal, aká je pravda: 

17 Posväť ich svojou pravdou. Tvoje slovo je pravda. (Ján 17:17) 

Biblia tiež učí, že Boh nemôže klamať (Hebrejom 6:18, Títovi 1:2). 

Preto možno usúdiť, že čokoľvek Boh hovorí, je pravda. 

Teraz to bude považovať za kruhové uvažovanie, najmä pre tých, ktorí uznávajú Bibliu ako pravdivú. Keď 
však dokážete, že Boh existuje a že jeho slovo je pravdivé (a máme knihy, ako napríklad Je Božia 
existencia logická a Dôkaz, že Ježiš je Mesiáš , ktoré to robia), potom je logické dospieť k záveru, že Božie 
slovo je štandard na hodnotenie toho, čo je pravda. 

Lož je niečo, čo je v rozpore s pravdou. Preto niečo v rozpore s pôvodným inšpirovaným Božím slovom 
nie je pravdivé, bez ohľadu na to, koľko ľudí tvrdí, že tomu verí. 

Mnohí veria, že by sa mali „nechať viesť svojím svedomím“. Ale bez Božieho Ducha nemôže telesná 
myseľ rozoznať pravdu tak, ako by mala (1. Korinťanom 2:14), keďže srdce môže byť zúfalo zlé (Jeremiáš 
17:9). 

Zamyslite sa tiež nad tým, že Ježiš povedal: 

4 ... „Je napísané: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z 
Božích úst.“ (Matúš 4:4) 

Ľudia vyrábajú chlieb z vecí, ktoré stvoril Boh. Ale skutočným spôsobom života je nasledovať Božie slovo. 

Apoštol Pavol napísal: 

13 Preto aj my bez prestania ďakujeme Bohu, že keď ste prijali slovo Božie, ktoré ste od nás 
počuli, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale ako je v pravde, slovo Božie, ktoré pôsobí vo vás, 
ktorí veríte. 14. Lebo vy, bratia, ste sa stali napodobňovateľmi cirkví Božích, ktoré sú v Judei v 
Kristu Ježišovi. (1. Tesaloničanom 2:13-14a). 
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 7 ... slovo pravdy (2 Kor 6:7) 

13 V Neho ste aj vy dôverovali, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse; (Efezanom 
1:13) 

5 ... nádej, ktorá je pre vás uložená v nebi, o ktorej ste už predtým počuli v slove pravdy evanjelia 
(Kolosanom 1:5) 

Pravda je pre väčšinu záhadou , pretože väčšina úplne nedôveruje pravému Božiemu slovu (Kolosanom 
1:5, -6,25-27 ; 1 Tesaloničanom 2:13) ani nerozumie mnohým dobrým správam evanjelia. o spasení. 
Najviac dôverujte iným ľuďom, ktorí sami boli oklamaní Satanom (Zjavenie 12:9). Ježiš povedal: 

8 Títo ľudia sa ku mne približujú svojimi ústami a ctia ma perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko. 
9 A márne ma uctievajú a učia ako náuky prikázania ľudí. (Matúš 15:8-9) 

Dôverovať viac iným ľuďom ako Božiemu slovu vedie k márnemu uctievaniu a odvádza ľudí od pravdy. 

Pravda sa však dá poznať. 

Apoštol Ján napísal: 

31 Potom Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: Ak ostanete v mojom slove, ste naozaj moji 
učeníci. 32 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." (Ján 8:31-32) 

46 ... A ak hovorím pravdu, prečo Mi neveríte? 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; preto 
nepočuješ, lebo nie si z Boha. (Ján 8:46–47) 

37 ... Prišiel som na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj 
hlas (Ján 18:37). 

6 Ak hovoríme, že s Ním máme obecenstvo a chodíme v temnote, klameme a nekonáme pravdu. 
7 Ale ak kráčame vo svetle, ako je On vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša 
Krista, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1. Jána 1:6 – 7) 

4 Kto hovorí: „Poznám ho“ a nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravda. 5 Ale 
kto zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Podľa toho vieme, že sme v 
Ňom. 6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má tiež kráčať tak, ako chodil On. (1. Jána 2:4-6) 

18 Deti moje, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. 19 A podľa toho vieme, že 
sme z pravdy, a uistíme pred Ním svoje srdcia. (1. Jána 3:18-19) 

3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a svedčili o pravde, ktorá je vo vás, ako aj vy 
chodíte v pravde. 4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. (3. 
Jána 3-4) 

Napriek tomu, čo hovorí Biblia, spojenie medzi pravdou, ktorá je slovom Božím, a tým, že ju lepšie 
pochopia tí, ktorí Boha poslúchajú, je pre mnohých záhadou. 



22 
 

John napísal aj toto: 

3 ... Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, Kráľu svätých! (Zjavenie 15:3) 

Kráčanie po Božích cestách nám pomáha lepšie porozumieť pravde, keďže žijeme podľa pravdy. 

Ako kresťania, posvätení Božím slovom (Ján 17:17), máme „správne rozdeľovať slovo pravdy“ (2. 
Timoteovi 2:15), pričom sa máme vyhýbať „ svetským a prázdnym rečiam, pretože to povedie k ďalšiemu 
bezbožnosť “ (2. Timoteovi 2:16, NASB). Preto sa vyhýbame kompromisom s náboženstvami sveta. 

Ale čo ak je veda v rozpore s Bibliou, ako tvrdia mnohí učenci? 

Nuž, „nech je Boh pravdivý, ale každý klamár“ (Rímskym 3:4). Verte Božiemu slovu. 

Dokonca aj v časoch Nového zákona boli takí, ktorí nazývali omyl „vedou“. Upozornenie: 

20 Ó, Timotej, zachovaj to, čo je zverené tvojej dôvere, vyhýbaj sa profánnym a márnym rečiam a 
opozíciám vedy, ktoré sa falošne nazývajú: 

21 Čo niektorí vyznávajú, že sa mýlili vo viere. (1. Timoteovi 6:20-21, KJV) 

Takže boli takí, ktorí tvrdili Krista, ktorí boli zvedení intelektuálnymi vodcami, ktorí boli proti pravde. 

Apoštol Ján bol inšpirovaný, aby napísal: 

26 Toto som vám napísal o tých, ktorí sa vás pokúšajú zviesť. (1. Jána 2:26) 

Rôzni vedci boli klamliví a/alebo si mysleli, že majú fakty, ktoré nesúhlasia s Božím slovom. Nenaleťte na 
ich dezinformácie. 

Existuje Boh (podrobnosti nájdete v bezplatnej knihe online na ccog.org s názvom: Je Božia existencia 
logická?) a na jeho slovo sa dá spoľahnúť ako na pravdu. Biblia varuje, že „ prekliaty je muž, ktorý 
dôveruje v človeka“ (Jeremiáš 17:5). 

Apoštol Pavol napísal Timotejovi o niektorých, ktorí boli: 

7 vždy sa učí a nikdy nemôže dospieť k poznaniu pravdy. 8 Tak ako Jannes a Jambres odporovali 

Mojžišovi, tak aj títo odporovali pravde: muži skazenej mysle, neschválení vo viere; 9 ale ďalej 

nepostúpia, lebo ich bláznovstvo bude zjavné všetkým (2. Timoteovi 3:7-9) 

Mnohí tvrdia, že sa neustále učia a zaujímajú sa o pravdu, no väčšina sa skutočnej pravde bráni. 

Predpovedalo sa, že pravda bude v posledných časoch vzácnejším tovarom: 

12 Áno, a všetci, ktorí chcú zbožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a 
podvodníci budú čoraz horší, budú klamať a budú zvádzaní. 14 Musíte však pokračovať v tom, čo 
ste sa naučili a o čom ste si boli istí, vediac, od koho ste sa to naučili ( 2. Timoteovi 3:12-14). 
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Ak budete mať dosť „lásky k pravde“ ( 2 Tesalonickým 2:10) a budete podľa toho konať, môžete byť 
ušetrení od prichádzajúceho obrovského podvodu ( 2 Tesaloničanom 2:7–12) a budete ušetrení od 
strašná „hodina skúšky“, ktorá prichádza na celú zem (Zjavenie 3:7-10). 

Tajomstvo odpočinku 

Aj keď by sa nezdalo, že odpočinok bude záhadou, pre mnohých sa to tak stalo. 

Biblia ukazuje, že Boh požehnal siedmy deň (Genesis 2:2-3). Biblia neučí, že Boh požehnal ktorýkoľvek 
iný deň, ktorý si ľudia vybrali. Ľudia majú „viac poslúchať Boha ako ľudí“ (Skutky 5:29). 

Boh poskytol ľuďom týždennú fyzickú prestávku. A robí opatrenia, aby to ľudia mohli dodržiavať (2M 
16:5; 3. Mojžišova 25:18-22). 

Mnohí sú prekvapení, keď si uvedomia, že z dlhodobého hľadiska môžu urobiť viac, ak budú pracovať 
šesť dní namiesto siedmich. Ale to je pravda. 

A keďže ľudia nerozumejú písmu, je to pre väčšinu záhadou. 

Boh inšpiroval proroka Ezechiela, aby napísal: 

26 Jej kňazi porušili môj zákon a znesvätili moje sväté veci; nerozlišovali medzi svätým a 
nesvätým, ani nerozlišovali medzi nečistým a čistým; a skryli svoje oči pred mojimi sobotami, 
takže som medzi nimi znesvätený. (Ezechiel 22:26) 

Mnohí náboženskí vodcovia porušujú Boží zákon a v súvislosti so sobotami zakrývajú oči. Moje sabaty sú 

odkazom na týždenný sabat, ako aj na ročné sabaty, ktoré sú známe aj ako Božie sväté dni. Soboty sú 

časom fyzického odpočinku/obnovenia a duchovného omladenia. 

Obrazy siedmich dní v týždni, ktoré rovnako ako Boh dal ľuďom šesť dní na prácu a siedmy na 

odpočinok, že Boh dal ľudstvu šesť „tisícročných dní“ ( Žalm 90:4; 2. Petra 3:8 ). konať prácu ľudstva, ale 

potom žiť v „siedmy deň tisícročia“ v tisícročnom kráľovstve (Zj 20:4-6). 

Plán na 6 000/7 000 rokov sa dobre zhoduje s učením Nového zákona o bytí v „posledných dňoch“ ( 

Skutky 2:14-17 ), ktoré sa začali najneskôr vtedy, keď Ježiš končil svoju pozemskú službu ( Hebrejom 1:1-

2 ). Posledné dva dni šiestich tisícok rokov by boli poslednými dňami tohto typu týždňa. 

Židovská tradícia učí, že táto 6000-ročná myšlienka bola prvýkrát vyučovaná v škole proroka Eliáša ( 

Babylonský Talmud: Sanhedrin 97a). 

Na konci druhého a na začiatku tretieho storočia grécko-rímski svätci a biskupi ako Irenej (Irenaeus. 

Adversus haereses , kniha V, kapitola 28:2-3; 29:2) a Hippolytos (Hippolytos. Na HexaËmerone , alebo 

Šesťdňová práca) tiež chápali a učili 6 000 – 7 000 rokov, ako aj oznámili, že týždenný sabat zobrazoval 

tisícročný odpočinok (siedmy z tisíc rokov). 

Ale po nástupe cisára Konštantína v 4. storočí mnohí ďalší prestali toto učiť. Viac o raných presvedčeniach možno nájsť 

v bezplatnej knihe, ktorá je dostupná online na ccog.org, s názvom Viery pôvodnej katolíckej cirkvi . 
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Napriek tomu, že grécko-rímski katolíci už oficiálne neučia 6000-ročnú doktrínu, Boh dovolil Diablovi a 
ľudstvu počas tohto 6000-ročného veku, aby sa rozhodli ísť nesprávnou cestou, aby minimalizovali 
celkové utrpenie a boli súčasťou procesu zdokonaľovania všetkých ľudí. ktorí Ho budú počúvať – či už v 
tomto veku, alebo v budúcom veku. 

Prečo 6000 rokov? 

Zdalo by sa, že Boh dospel k záveru, že to bude dosť času na to, aby ľudia vyskúšali mnoho rôznych 

spôsobov života, o ktorých si mysleli, že sú najlepšie – a túto príležitosť malo už niekoľko generácií od 

Adama a Evy. Takže po tisícročia by ľudia neskôr mohli lepšie vidieť, že výroky v Prísloviach 14:12 a 16:25 

„ Existuje cesta, ktorá sa človeku zdá správna, ale jej koniec je cestou smrti,“ sú správne. 

Boh vedel, že tento svet bude na konci tých 6000 rokov taký zlý, že „ak sa tie dni neskrátia, nebude 

spasené žiadne telo“ (Matúš 24:22). 

Po 6000 rokoch sa Ježiš vráti, svätí budú vzkriesení, život na planéte bude zachránený a tisícročná časť 

Božieho kráľovstva bude založená (porov. Zjavenie 20:4-6) 

A to bolo pre väčšinu zdanlivo záhadou. 

Všimnite si niečo, čo Izaiáša inšpirovalo k napísaniu: 

11 Lebo k tomuto ľudu bude hovoriť koktavými perami a iným jazykom, 12 Komu On povedal: 

"Toto je odpočinok, ktorým môžeš dať odpočinúť unaveným," A "Toto je osvieženie"; Napriek 

tomu nepočuli. (Izaiáš 28:11-12) 

Boh sľubuje odpočinok, ale pre „koktavé pery a iný jazyk“ – nesprávne učenie a problémy s prekladom – 

väčšina z nich neprijíma osviežujúci odpočinok, ktorý Boh na každý týždeň poskytuje. 

V knihe Hebrejom v Novom zákone sa používajú dve rôzne grécke slová, ktoré sa do angličtiny často 

prekladajú ako „odpočinok“. Preložené do angličtiny sú katapausis a sabatizmus . Pretože mnohí 

prekladatelia omylom preložili obe tieto slová rovnako, mnohí boli zmätení. Sabbatismos je použitý v 

Hebrejom 4:9, zatiaľ čo katapausis je použitý na miestach ako Hebrejom 4:3. 

Kvôli budúcemu „odpočinku“ ( katapausis ) – Kráľovstva Božieho – do ktorého má vstúpiť duchovný 

Izrael (Hebr 4:3), zostáva pre nich sabbatismos — teraz zachovávanie sobotného dňa (Hebr 4:9 ). To 

znamená, že kresťania vstúpia do budúceho „odpočinku“ Božieho Kráľovstva, aj keď teraz dodržiavajú 

týždenný sabatný odpočinok, ktorý sa naň teší. V tomto veku má Boží ľud usilovne odpočívať v ten istý 

deň ako Boh (Židom 4:9-11a), „aby niekto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti“ (Židom 

4:11b). 

Kvôli nesprávnym prekladom a „zakrývaniu očí“ náboženskými učiteľmi ohľadom Božích sabatov je 

biblický odpočinok pre mnohých stále záhadou. 

Tajomstvo hriechu 

Zdá sa, že mnohí ľudia sú zmätení v tom, čo je hriech. 
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Mnohí sa správajú, akoby to vedeli definovať. 

Napriek tomu je to Boh, a nie ľudia, kto definuje hriech. 

čo je hriech? 

Takto to Biblia definuje: 

4 Kto pácha hriech, dopúšťa sa aj nezákonnosti, a hriech je nezákonnosť. (1. Jána 3:4, NKJV) 

4 Každý, kto pácha hriech , pácha aj neprávosť; a hriech je neprávosť. (1. Jána 3:4, DRB) 

4 Každý, kto hreší, porušuje zákon a hriech je v skutočnosti nezákonnosťou. (1. Jána 3:4, EOB 
Nový zákon) 

4 Každý, kto pácha hriech , prestupuje aj zákon, lebo hriech je prestúpením zákona. (1. Jána 3:4, 
KJV) 

aký zákon? 

Boží zákon, ktorý je v Jeho slove (porov. Žalm 119:11), a ktorý zahŕňa Desať prikázaní (1 Ján 2:3-4; Žalm 
119:172; pozri aj bezplatnú knihu dostupnú online na www. ccog.org s názvom: Desať prikázaní: 
Dekalóg, kresťanstvo a zviera ). 

Hoci nikto nebol prinútený k hriechu, Biblia učí, že všetci zhrešili (Rimanom 3:23). 

Prečo ľudia hrešia? 

No z rovnakého dôvodu, pre ktorý zhrešili Eva a Adam. Boli oklamaní Satanom a/alebo ich 
žiadostivosťou. 

Satan oklamal celý svet (Zjavenie 12:9). Použil každú zlú myšlienku, ktorú mohol, aby ovplyvnil a oklamal 
celé ľudstvo. Satan šíri svoju filozofiu široko ďaleko (Efezanom 2:2) — apeluje na márnosť, žiadostivosť a 
chamtivosť, aby nás ovplyvnili. 

Všimnite si nasledovné od zosnulého evanjelistu Leroya Neffa: 

Každý z nás je odmalička naladený na toto klamlivé bombardovanie. Satan použil túto metódu 
na vloženie nesprávnych myšlienok a využíva prostredie a okolnosti, aby nás ovplyvnil, aby sme 
robili nesprávne rozhodnutia, rovnako ako to urobili Adam a Eva. 

Keď sme sa narodili, nemali sme žiadnu nenávisť ani nepriateľstvo voči Bohu alebo Jeho 
dokonalému spôsobu. Ani sme nevedeli, že Boh existuje, alebo že má pre nás správny spôsob 
života. Ale v pravý čas sme si aj my vyvinuli rovnaký postoj ako Satan, sebectvo, chamtivosť a 
žiadostivosť a túžbu po vlastnej ceste. 
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Keď sme boli malé deti, mohli sme byť ako tí, o ktorých hovoril Kristus (Matúš 18:3, 4). Boli 
pokorní a učenliví – ešte neboli úplne oklamaní Satanom a jeho spoločnosťou. … 

Všetko ľudské beda, nešťastie, bolesť a bieda prišli ako priamy dôsledok hriechu – porušenia 
Božích duchovných a fyzických zákonov. Šťastie a plný život v hojnosti sú automatickým 
výsledkom poslušnosti Božiemu zákonu. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. 
Apríl 1972) 

A kým Ježiš zomrel za všetky naše hriechy, hriech niečo stojí. A dlhodobá cena spočíva v tom, že to 
negatívne ovplyvňuje hriešnika a jeho potenciál urobiť ešte viac dobra. Takže urobte nemyslite si, že 
zhrešiť teraz je pre vás (alebo iných) dobré, ale dúfajme, že sa všetci zo svojich hriechov poučia (2Pt 
2:18-20), vyznajú ich (1Jn 1:9) a budú z nich činiť pokánie (1. pozri Sk 2:37-38). 

Kvôli nesprávnym náukám a tradíciám mnohí v tomto veku neuznávajú hriech. 

Apoštol Pavol napísal: 

7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; je tu len ten, kto to v súčasnosti obmedzuje, až kým 
nevyjde zo stredu. 8 A vtedy sa ukáže ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš pohltí dychom svojich úst 
a anuluje ho príchodom svojho príchodu, 9 ktorého príchod je podľa pôsobenia Satana, v každej 
sile a v znameniach. a v zázrakoch klamstva 10 a v každom podvode neprávosti tým, ktorí hynú, 
na oplátku, za ktorú nedostali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 A preto na nich Boh pošle dielo 
klamu, aby uverili lži, 12 aby boli súdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale záľubu v neprávosti. (2. 
Tesaloničanom 2:7–12, Berejská doslovná Biblia) 

Súčasťou „tajomstva nezákonnosti“ („tajomstvo neprávosti“ DRB) je, že mnohí sa neučili tejto pravde o 
hriechu a/alebo sa naučili uvažovať o Božích zákonoch ako farizeji z Ježišových čias a namiesto toho 
prijímali nesprávne tradície. (porov. Matúš 15:1-9). Tí, ktorí nemajú dostatočnú lásku k pravde, budú 
kruto oklamaní, keď sa priblížime ku koncu tohto veku. 

Biblia učí: „Nenechajte sa zviesť, moji milovaní bratia“ (Jakub 1:16). 

Napriek tomu máme my ľudia tendenciu klamať samých seba (najmä Satanovým vplyvom) a 
neuvedomujeme si rozsah našich tendencií blúdiť. 

Apoštol Jakub vysvetlil o pokušení a hriechu nasledovné: 

12 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie; lebo keď bude schválený, dostane korunu života, 
ktorú Pán prisľúbil tým, ktorí Ho milujú. 13 Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný: „Som pokúšaný 
Bohom“; Boh totiž nemôže byť pokúšaný na zlé, ani on sám nikoho nepokúša. 14 Ale každý je 
pokúšaný, keď ho zvádzajú jeho žiadosti a lákajú ho. 15 Potom, keď túžba počne, porodí hriech; a 
hriech, keď dospeje, splodí smrť. (Jakub 1:12-15) 

Aby ste odolali pokušeniu, dostali z mysle nesprávnu myšlienku, ktorá do nej vstúpi, naplňte svoju myseľ 
dobrými myšlienkami (Filipanom 4:8) a obráťte sa na Boha. 
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Aké sú lepšie myšlienky ako tie o Bohu a Jeho Slove? Ak správne odoláte Satanovi, Biblia hovorí, že 
utečie (Jakub 4:7). 

Odporovanie vás robí duchovne silnejšími, zatiaľ čo oddávanie sa hriechu vás robí slabšími. 

Hriech pomáha ukázať tým, ktorí sú ochotní veriť, že potrebujeme Boha a Jeho cesty. 

Boh pochopil vplyv Satanovho podvodu, ako aj ľudské žiadostivosti a vyvinul plán spásy, ktorý to 
zohľadňuje (viac podrobností o tom nájdete v bezplatnej online knihe: Univerzálna ponuka spásy. 
Apokatastasis: Môže Boh zachrániť stratených v budúcom veku? Stovky Písiem odhaľujú Boží plán spásy 
). 
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3.  Čo učia svetové náboženstvá? 

Rôzne viery majú svoje presvedčenie o tom, aké sú účely stvorenia. Pozrime sa teda na niektoré výroky 
tých, ktoré sa držia rôznych východných a západných náboženstiev. 

Najprv sa však zamyslime nad ateistami. Ateisti neveria, že ľudia majú nejaký účel, snáď okrem radosti 
alebo nejakej formy osobného naplnenia. 

Sú niektorí (ktorí sa môžu alebo nemusia považovať za ateistov), ktorí veria, že by bolo lepšie, keby 
existovalo menej ľudí: 

Antinatalizmus je presvedčenie, že ľudský život je objektívne bezcenný a nezmyselný. Ako 
vysvetľuje The Guardian, antinatalisti tvrdia, že ľudská reprodukcia spôsobuje neopodstatnené 
škody ľudskej spoločnosti (ktorá by podľa tohto spôsobu myslenia nemala existovať) a planéte. 
Okrem toho sú rodičia vinní z morálneho zločinu tým, že vnucujú existenciu deťom, ktoré 
nesúhlasili s ich existenciou. … 

antinatalisti často tvrdia, že ich viera v bezcennosť ľudského života je motivovaná súcitom s 
ľudským životom... 

antinatalisti chcú chrániť ľudstvo pred poškodením zabezpečením jeho vyhladenia... (Walsh M. 
Rastúce „antinatalistické“ hnutie vyzýva na zánik ľudstva... Daily Wire, 15. novembra 2019) 

Antinatalisti v podstate veria, že ľudia spôsobujú viac škody ako úžitku, život je ťažký, a preto by ľudia 
nemali privádzať na svet viac ľudských bytostí, pretože to zvýši celkové utrpenie a bolesť. 

Ale mýlia sa v otázke ľudskej hodnoty. 

Ľudia majú hodnotu. A kým existujú utrpenia, ľudia boli prinútení prispievať a pomáhať. Život má 
zmysel. 

Teraz sa pozrime, čo hinduizmus hovorí o zámere ľudstva. 

Hindov je údajne o niečo viac ako jedna miliarda. Tu sú informácie o viere tejto viery: 

Podľa hinduizmu je zmysel (účel) života štvornásobný: dosiahnuť Dharmu, Arthu , Kamu a 
Mokšu. Prvá, dharma, znamená konať cnostne a spravodlivo. ... Druhým zmyslom života podľa 
hinduizmu je Artha , čo znamená hľadanie bohatstva a prosperity v živote človeka. ... Tretím 
zmyslom života hinduistov je hľadať Kamu. Jednoducho povedané, Kama môže byť definovaná 
ako získanie radosti zo života. Štvrtým a posledným zmyslom života podľa hinduizmu je mókša, 
osvietenie. Dosiahnutie moksha, ktorý je zďaleka najťažším zmyslom života, môže jednotlivcovi 
trvať iba jeden život (zriedkavo) alebo to môže trvať niekoľko. Považuje sa však za najdôležitejší 
zmysel života a ponúka také odmeny ako oslobodenie od reinkarnácie, sebarealizáciu, osvietenie 
či jednotu s Bohom. ( Sivakumar A. Zmysel života podľa hinduizmu, 12. október 2014) 
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Hinduizmus teda v podstate učí usilovať sa žiť spravodlivo, hľadať prosperitu, užívať si život a dosiahnuť 
osvietenie, čo podľa hinduistu, ktorého som počul hovoriť, zahŕňa aj zbožštenie. Hoci tieto hinduistické 
presvedčenia môžu byť v súlade s Bibliou, nevysvetľujú, prečo by mal byť život na prvom mieste. 

Údajne existuje niečo viac ako pol miliardy budhistov. Budhizmus má iný pohľad ako hinduizmus: 

Budhizmus popiera, že by existoval nejaký trvalý a absolútny význam života, a opísal život ako 
neuspokojivý (s. dukkha) a prázdny (s. sunyata). Buddha však uznal, že život má relatívny význam 
a práve prostredníctvom tejto relatívnej a podmienenej povahy života môžeme dosiahnuť a 
realizovať univerzálnu pravdu. Podľa rozprávania Budhu nie sú naše životy a svet nič iné ako 
javy, ktoré stúpajú a klesajú. Je to proces formovania a degenerácie. (Aký je význam života? 
Buddhanet.net, získané 21.03.2019) 

Zatiaľ čo hinduizmus má veľa bohov, budhizmus nemá žiadneho. A ak niet Boha, potom majú budhisti 
(ako iní ateisti) pravdu, že život nemá absolútny význam. 

Ale ak existuje božská duchovná bytosť, a áno, je logické dospieť k záveru, že existuje (ak chcete mať 
informácie, ktoré to dokazujú, pozrite si aj našu bezplatnú brožúru online na ccog.org Is God's Existence 
Logical? ), potom by to znamenalo väčší zmysel, že božský Stvoriteľ mal skutočný a významný účel. 

Budhizmus aj hinduizmus teraz učia myšlienku zvanú karma. Tu je niekoľko informácií z budhistického 
zdroja: 

Karma je zákon morálnej príčinnosti. Teória karmy je základnou doktrínou budhizmu. ... V tomto 
svete sa človeku nestane nič, čo by si z nejakého dôvodu nezaslúžil. ... Pálijský výraz Karma 
doslova znamená konanie alebo konanie. Akýkoľvek druh úmyselného konania, či už 
mentálneho, verbálneho alebo fyzického, sa považuje za karmu. Zahŕňa všetko, čo je zahrnuté 
vo fráze „myšlienka, slovo a skutok“. Všeobecne povedané, všetky dobré a zlé činy tvoria karmu. 
Karma vo svojom konečnom zmysle znamená všetku morálnu a nemorálnu vôľu. ( Sayadaw M. 
The Theory of Karma. Buddhanet.net, získané 22.07.2019) 

Hoci Biblia nepoužíva výraz „karma“, učí, že človek bude žať to, čo seje (Galaťanom 6:7-8). Ale na rozdiel 
od budhizmu Biblia učí, že Boh veci riadi ( Príslovia 16:9) , takže to nakoniec dobre dopadne pre tých, 
ktorí akceptujú Jeho vôľu (Rim 8:28). A rast pokoja nebude mať konca (Izaiáš 9:7). 

Teraz však treba zdôrazniť, že hinduizmus a budhizmus chcú, aby bol svet lepším miestom. Ale 
nerozumejú tomu, ako Biblia učí, že sa to stane. 

Na rozdiel od budhistov moslimovia veria v božského Stvoriteľa, ktorý má pre ľudí svoj účel. Moslimov je 
údajne 1,8 miliardy. Tu je jeden islamský pohľad súvisiaci s tým, prečo Boh stvoril ľudí: 

Naše telo, náš duch, naša predispozícia uctievať Boha a naše svetlo sú dary poslané priamo od 
Boha, aby slúžili ako rozhodujúce prostriedky na dosiahnutie ľudskej dokonalosti. Táto 
dokonalosť spočíva v kultivácii tých aspektov ducha, ktoré presahujú jeho oživujúce vlastnosti, v 
aktualizácii nášho sklonu k uctievaniu a v zušľachťovaní nášho svetla. Keď sa to stane, človek je 
nádherné stvorenie a ako taký vhodný predmet božskej lásky, pretože ako spomenul náš prorok 
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: „Veru, Boh je krásny a miluje krásu. (Shakir A. The Human in the Qur'an. Journal of the Zaytuna 
College, 5. júna 2018) 

Zatiaľ čo Ježiš tiež poukázal na to, že cieľom by mala byť dokonalosť (Matúš 5:48), vyššie uvedené 
skutočne nevysvetľuje, prečo Boh stvoril ľudí. Nasledujúci islamský zdroj však uvádza dôvod: 

Boh stvoril človeka, aby mu slúžil, čo znamená, že ľudia by mali veriť v jediného Boha a konať 
dobro. Toto je predmet ľudského života. Boh hovorí: „Ja som nestvoril ľudí okrem toho, aby mi 
slúžili. (The Winds That Scatter, 51:56) (Aký je účel ľudského života v islame? Združenie 
moslimských konvertitov v Singapure, prístup 21.03.2019) 

Aj keď by ľudia mali konať dobro , mnohé z vyššie uvedeného je podobné určitým protestantským 
názorom na to, prečo Boh stvoril ľudí, na ktoré sa pozrieme ďalej. 

Niektoré protestantské názory 

V rámci už spomínaných náboženstiev existujú rôzne názory na to, prečo Boh stvoril ľudí. 

A to isté platí aj medzi protestantmi. 

Protestantov je údajne len niečo vyše 800 miliónov a sú rozdelení podľa mnohých denominácií, 
ministerstiev a siekt (poznámka: Pretrvávajúca Božia cirkev NIE JE protestantská – podrobnosti o tom, 
prečo sú uvedené v našich bezplatných online knihách: The Continuing History of the Cirkev Božia a 
nádej spásy: Ako sa pokračujúca Božia cirkev líši od protestantizmu ). 

Napriek rôznorodosti protestantov sa však zdá, že existujú určité všeobecné dohody o tom, prečo Boh 
niečo stvoril. 

Všimnite si jeden protestantský názor na to, prečo Boh stvoril ľudí: 

Prečo Boh stvoril ľudí? 

Urobil tak, aby si vzdal slávu. Boh nás stvoril, aby sme žili a užívali si vzťahy tak, ako on. Ježiš 
povedal: „Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 
15:11). ... 

Vznášať Bohu slávu – to znamená vyvyšovať ho, dvíhať, vzdávať mu chválu, uvažovať o ňom v 
úcte – je v skutočnosti naším zmyslom života. (Bell S. Josh McDowell Ministry. zverejnené 11. 
apríla 2016) 

My v CCOG by sme nesúhlasili. Boh nás nestvoril, pretože je nejakou duchovnou entitou poháňanou 
egom, ktorá potrebovala ľudí, aby Mu vzdali slávu. Ani vzdávanie slávy Bohu nie je účelom ľudského 
života. Ale je pravda, že Boh chcel zvýšiť radosť. 

Tu je ďalšia, trochu podobná protestantská odpoveď: 

Prečo Boh vôbec stvoril? Nudil sa? Bol osamelý? Prečo Boh prekonal ťažkosti pri stvorení ľudí? 
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Biblia nám hovorí, že konečným Božím zámerom pre vesmír je zjaviť Jeho slávu. Biblia nám 
hovorí, že konečným Božím zámerom pre ľudstvo je zjaviť svoju lásku. (Boh sa nudil? Všetko o 
Božích ministerstvách, prístup 21.03.2019) 

No, toto je o niečo bližšie, keďže láska je toho súčasťou, ale opäť z toho vyplýva, že Boh stvoril všetko 
kvôli svojej potrebe pohladiť svoje ego. Boh nie je márnivý a nepotrebuje to. 

Tu sú názory dvoch ďalších protestantov: 

Prečo Boh stvoril svet? 

Krátka odpoveď, ktorá znie celou Bibliou ako hrom, znie: Boh stvoril svet na svoju slávu . (Piper J. 
22. septembra 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world s 
prístupom 16.01.2019) 

Prečo Boh stvoril? 

Boh nestvoril kvôli nejakému obmedzeniu vo svojom vnútri. Namiesto toho stvoril všetko z 
ničoho, aby ukázal svoju slávu pre potešenie svojich stvorených bytostí a aby mohli hlásať Jeho 
veľkosť. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3. júla 2017) 

Ďalší dvaja tvrdia, že Boh urobil veci pre svoju osobnú slávu. 

Zdá sa, že tieto protestantské zdroje (vrátane baptistov) súhlasia. Ale my v CCOG neveríme, že skutočne 
chápu tajomstvo Božieho plánu. 

Pohľady z rímskokatolíckej cirkvi a Jehovových svedkov 

A čo rímski katolíci? 

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí: 

293 Písmo a Tradícia neprestávajú učiť a oslavovať túto základnú pravdu: „Svet bol stvorený na 
Božiu slávu. 134 Svätý Bonaventúra vysvetľuje, že Boh stvoril všetky veci, „nie preto, aby 
zveleboval svoju slávu, ale aby ju ukázal a sprostredkoval“, 135 lebo Boh nemá iný dôvod na 
stvorenie ako svoju lásku a dobrotu: „Stvorenia vznikli, keď kľúč lásky otvoril ruku." 136 Prvý 
vatikánsky koncil vysvetľuje: 

Tento, pravý Boh, zo svojej vlastnej dobroty a „všemohúcej moci“, nie preto, aby zvýšil svoju 
vlastnú blaženosť, ani aby dosiahol svoju dokonalosť, ale aby túto dokonalosť prejavil 
prostredníctvom dobrodení, ktoré poskytuje stvoreniam, s absolútnou slobodou rady. „a od 
počiatku vekov z ničoho utvorený obidva druhy stvorení, duchovný aj telesný. . . “ 137 

294 Božia sláva spočíva v uskutočňovaní tohto prejavu a komunikácie jeho dobroty, pre ktorú 
bol svet stvorený. Boh nás stvoril „skrze Ježiša Krista jeho synmi podľa zámeru jeho vôle na 
chválu jeho slávnej milosti “, 138 lebo „Božia sláva je živý človek; navyše život človeka je víziou 
Boha: ak Božie zjavenie prostredníctvom stvorenia už získalo život pre všetky bytosti, ktoré 
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prebývajú na zemi, o čo skôr prejav Otca zo Slova získa život pre tých, ktorí vidia Boha.“ 139 

Posledným cieľom stvorenia je, aby sa Boh, „ktorý je Stvoriteľom všetkých vecí, napokon stal 
„všetkým vo všetkom“, čím si súčasne zaisťuje svoju slávu a našu blaženosť. 

Teraz, kvôli zmienke o láske, je vyššie uvedené bližšie ako niektoré iné zdroje, aj keď nie je dostatočne 
úplné, pretože vynecháva dôležitý dôvod. 

Zosnulý kardinál John Henry Newman sa zblížil, keď napísal nasledovné: 

Som stvorený, aby som niečo robil alebo aby som bol niečím, pre čo nikto iný nie je stvorený. 
Mám miesto v Božích radách, v Božom svete, ktoré nikto iný nemá... Ak naozaj zlyhám, môže 
vychovať iného, ako mohol urobiť z kameňov Abrahámove deti. Napriek tomu mám účasť na 
tomto veľkom diele... Nestvoril ma nadarmo. (Newman JH. Meditácie a pobožnosti zosnulého 
kardinála Newmana. Longmans, Green, 1903, s. 301) 

Vyššie uvedené je v zásade správne, aj keď stále nie je úplné. Niektorí protestanti si tiež uvedomujú, že 
Boh bude mať prácu pre svojich svätých počas večnosti, ale majú tendenciu byť vágni, pokiaľ ide o to, čo 
alebo prečo. 

Tu je to, čo Jehovovi svedkovia učia v lekcii 2.3 svojho online biblického učenia s názvom Prečo Boh 
stvoril ľudí ? : 

Jehova stvoril ľudí, aby sa navždy tešili zo života na zemi a poznali ho ako svojho milujúceho 
Otca. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-
did-god-create-man-purpose/#78 s prístupom 16/01/ 19) 

...prečo existuje Zem? ... Bol vytvorený, aby bol krásnym domovom pre ľudí 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 prístupné 16.01.2019). 

1. Boh stvoril zem, aby bola trvalým domovom pre ľudí 
2. Boh stvoril ľudí, aby žili večne pod jeho láskyplným vedením. Splní tento účel 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#131 ) 

Aj keď je pravda, že Boh stvoril zem, aby bola domovom pre ľudí, a že Boh dá tým, ktorí budú správne 
činiť pokánie a prijmú Ježiša, večný život, v skutočnosti to nevysvetľuje, PREČO Boh v prvom rade stvoril 
ľudí. 

Blahoslavená vízia 

Niektorí si myslia, že večnosť bude strávená predovšetkým pohľadom na Božiu tvár. Toto je známe ako 
'Beatific Vision'. 

Zatiaľ čo Biblia učí, že môžeme navždy vidieť Božiu tvár (Žalm 41:12), niektorí učia blaženú víziu ako 
kresťanskú odmenu a účel stvorenia. 
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Encyklopédia Nového sveta to popisuje takto : 

Blahoslavená vízia je termín v katolíckej teológii, ktorý opisuje priame vnímanie Boha tým, ktorí 
sú v nebi, a rozdáva im najvyššie šťastie alebo požehnanie. Z tohto pohľadu je ľudské chápanie 
Boha za života nevyhnutne nepriame (sprostredkované), zatiaľ čo blažená vízia je priama 
(bezprostredná). ... 

Tomáš Akvinský vysvetlil blaženú víziu ako konečný cieľ ľudskej existencie po fyzickej smrti. 
Akvinského formulácia pohľadu na Boha v nebi sa zhoduje s Platónovým popisom videnia Dobra 
vo svete foriem, čo nie je možné, kým sme ešte vo fyzickom tele. ... 

Filozofia Platóna naznačuje koncept blaženej vízie v Alegórii jaskyne, ktorá sa objavuje v 
Republikovej knihe 7 (514a-520a), ktorá hovorí cez postavu Sokrata: 

Môj názor je, že vo svete poznania sa idea dobra (Dobra) objavuje ako posledná a je 
videná len s námahou; a keď je videný, je tiež považovaný za univerzálneho autora 
všetkého krásneho a správneho, rodiča svetla a pána svetla v tomto viditeľnom svete a 
bezprostredný zdroj rozumu a pravdy v intelektuáloch (517b ,c ). . 

Pre Platóna sa zdá, že Dobro v kresťanskej teológii zodpovedá Bohu. ... 

Svätý Cyprián z Kartága (tretie storočie) napísal o zachránenom videní Boha v Nebeskom 
kráľovstve: 

Aká veľká bude tvoja sláva a šťastie, keď budeš môcť vidieť Boha, byť poctený zdieľaním 
radosti zo spásy a večného svetla s Kristom, tvojím Pánom a Bohom... tešiť sa z radosti 
nesmrteľnosti v Kráľovstve nebeskom so spravodlivými a Božími priateľmi. ... 

V trinástom storočí filozof-teológ Tomáš Akvinský, po svojom učiteľovi Albertovi Magnusovi, 
opísal konečný cieľ ľudského života ako spočívajúci v intelektuálnej blaženej vízii Božej podstaty 
po smrti. Podľa Akvinského blažená vízia prevyšuje vieru aj rozum. ... 

Hinduistické a budhistické myslenie dlho hovorili o zážitku samádhi, v ktorom duša nachádza 
spojenie s božským, kým je ešte v tele. Mystická tradícia v islame hovorí o doslovnom videní 
Božími očami: „Keď ho milujem, som jeho sluch, ktorým počuje; a jeho zrak, ktorým vidí; jeho 
ruka, ktorou udiera; a jeho nohu, ktorou kráča“ (Hadith z An-Nawawi 38). 

George Fox a ďalší raní kvakeri verili, že priama skúsenosť s Bohom je dostupná všetkým ľuďom 
bez sprostredkovania. (Beatific Vision. Encyklopédia Nového sveta, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision prístup 16.04.2019) 

Poznámka: Biblia jasne hovorí, že Boh zostúpi na zem (Zjavenie 21:1-3), preto písmo neguje pohľad na 

blažené videnie v nebi. 

Redaktor Lutheran Journal of Ethics napísal: 
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Ale konečný cieľ Božieho zámeru s ľudským stvorením žiari cez eschatologické chápanie 

posvätenia, kde je nám prisľúbené blažené videnie svätosti a plného spoločenstva s Bohom vo 

večnosti. (Santos C. Úvod editora: Lutherans and Sanctification. © September/Október 2017. 

Journal of Lutheran Ethics, Volume 17, Issue 5) 

Mnohí protestanti, ktorí veria v blaženú víziu, sa prikláňajú k názoru, že táto vízia je duchovný, nie 
fyzický pohľad (napr . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, 
26. septembra 2018). 

Tí, ktorí prijímajú verzie blaženej vízie ako konečný cieľ, majú tendenciu myslieť si, že videnie Boha ich 
naplní Jeho alebo ich vlastným šťastím. 

Tu je opačný pohľad na túto víziu od niekdajšieho spisovateľa Cirkvi Božej: 

Ak má byť večnosť strávená blaženým pohľadom do Božej tváre, alebo ak sa má každé naše 
želanie okamžite splniť – ako učia mnohé náboženstvá – po niekoľkých mesiacoch (alebo po 
niekoľkých 8000 rokoch, na tom skutočne nezáleží), život by bol nudný. . A akonáhle by bol život 
nudný, bol by chorobne a diabolsky desivý. Pretože nezostane nič iné ako nekonečná večnosť 
nudy, ktorá príde – so smrťou je to úžasný, ale nemožný spôsob úniku (pozri Lukáš 20:35-38). 
Toto by bolo skutočne najvyššie mučenie. 

Ale náš Večný Otec má lepší nápad. Navrhol plán, v ktorom večnosť nebude postupne nudnejšia. 
Ale, akokoľvek sa to zdá neuveriteľné, večnosť bude postupne vzrušujúcejšia, žiarivejšia a 
príjemnejšia, ako bude každý eón nasledovať. (Kuhn RL. The God Family - Časť 3: To Inhabit 
Eternity. Good News, júl 1974) 

Áno, Boh urobil to, čo urobil, aby večnosť mohla byť lepšia. Všimnite si niečo od zosnulého spisovateľa 
Cirkvi Božej: 

Boh, ktorý dal tento svet dokopy, to urobil s plánom na mysli. Tento plán nebol beznádejnou 
Nirvánou jedného veľkého náboženstva sveta, ktoré sľubuje, že sa navždy stanete nevedomou 
súčasťou veľkého celku ničoho bez starostí – pretože navždy nemáte žiadne individuálne 
vedomie. Nie je to blaženosť driemať v hojdacej sieti medzi dvoma datľovými palmami v oáze, 
večne kŕmená zmyselnými pannami, ktorých prísľubom sú Alahovi nasledovníci istí. Nie je to 
kráčanie po zlatých uliciach so zlatými papučami, brnkanie na harfe s jedinou starosťou o to, ako 
udržať svoju svätožiaru rovno, ako sa zdá byť prísľubom väčšiny protestantských skupín. Určite 
to nie je prísľub, že sa konečne budeme môcť pozrieť do tváre Boha a oceniť blažené videnie 
(nech už je to čokoľvek), ako je to prísľub pre tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru: Čo navrhuje 
Boh, ktorý stvoril všetko, je priviesť ťa do svojej rodiny. Byť Bohom, ako je Boh Bohom! Nielen 
byť Bohom v eufemistickom zmysle, že sme všetci bratmi a sestrami s Bohom ako naším 
figúrkovým Otcom, ale úplne zdieľať Jeho božskú podstatu. … 

Skutočný Boží plán je praktický. O svojom rodinnom Kráľovstve hovorí, že jeho rozširovanie sa 
nikdy neskončí. Jeho plánom je pokračovať v pridávaní synov a dcér, ktorí vyzerajú, cítia, konajú 
ako On a ktorí pozostávajú z rovnakého sebaregenerujúceho sa večného duchovného života ako 
On, navždy! Preto je cieľom, ktorý si Boh stanovil, nádej, ktorú ani On nikdy nenaplní. 
Nekonečné, večné, naveky vytvárajúce neustále sa rozširujúcu rodinu, aby ste si mohli užívať a 
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vládnuť veľkému stvoreniu, ktoré už vytvoril – a aby ste vy a ja mohli bez konca zdieľať budúce 
stvorenia. Nabitý, praktický, zaujímavý, náročný, nepretržitý plán, ktorý dáva večný dôvod žiť. 

V tomto pláne nie je žiadna nuda. Nikdy nenastane čas, keď sa váš záujem minie. Žiadny mýtický, 
nábožensky znejúci fascikel o nejakej duchovnej krajine nikdy-nikdy, kde večne nič nerobíte – ale 
večná práca tvoriť, vládnuť! riešenie problémov s viditeľným prínosom. ... Má moc ťa vzkriesiť ... 
(Hill DJ. Čo svet teraz potrebuje je... NÁDEJ. Plain Truth, február 1979) 

Všimnite si niečo od zosnulého vodcu Cirkvi Božej: 

"Ak človek zomrie, bude znova žiť?" (Jób 14:14). Toto by mal byť čas NÁDEJE, pretože aj keby 
TENTO SVET zomrel – a zomrie –, bude nasledovať VZKRIESENIE nového a lepšieho sveta – 
sveta V MIERE – sveta spokojnosti, šťastia, hojnosti, RADOSTI! Boh nám pomáhaj pochopiť! 
Nielen nepretržitá existencia, ale aj plný, šťastný, zaujímavý a BOJNÝ život! Áno — a to na CELÚ 
VEČNOSŤ! (Armstrong HW. Aký je účel vzkriesenia? Dobrá správa, marec 1982) 

Pretože mnohí úplne nerozumejú písmu, presadzujú názory, napríklad ako učia blažené videnie, ktoré 
nie sú úplne v súlade s Božím plánom. 

To, že sa pozeráme na Boha, samo o sebe nerobí večnosť lepšou. Hoci On, ktorý nás navždy žehná, to 
určite urobí (Žalm 72:17-19). 

Všetky veci stvorené pre Ježiša 

Nový zákon o Ježišovi a stvorení učí: 

15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený nad celým stvorením. 16 Veď skrze neho bolo 
stvorené všetko, čo je na nebi a čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, či tróny, alebo panstvá, 
kniežatstvá, aj mocnosti. Všetky veci boli stvorené skrze Neho a pre Neho. Kolosanom 1:15-16) 

2 ... Jeho Syn, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého stvoril aj svety; 3 ktorý je 
odleskom Jeho slávy a výslovným obrazom Jeho osoby a všetko zastáva slovom svojej moci 
(Hebr 1:2-3). 

No, boli sme jednoducho stvorení, aby sme hľadeli na Ježiša celú večnosť? 

nie 

Všimnite si, prečo Ježiš povedal, že prišiel: 

10 ... Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie . (Ján 10:10) 

Tým, že máme „život“ a máme ho „hojnejšie“, Ježiš učí, že prišiel, aby sme mali lepšiu večnosť a že sme 
mohli prispieť k tomu, aby bola večnosť lepšia. 

Boh nestvoril ľudí preto, aby sa na Neho ľudia pozerali celú večnosť. 
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4.  Prečo Boh pripúšťa utrpenie? 

Ak Ježiš prišiel , aby sme mali život „v hojnosti“ (Ján 10:10), dopúšťa Boh utrpenie? 

Áno. 

Má to nejaký účel? 

Áno. 

31 Lebo Pán nezavrhne naveky. 32 Hoci spôsobuje zármutok, prejaví súcit podľa množstva svojho 
milosrdenstva. 33 Veď on netrápi dobrovoľne, ani nezarmucuje deti ľudí. (Plačanie 3:31–33) 

Všimnite si, že Boh nás dobrovoľne neuráža ani nezarmucuje. Chce, aby sme robili dobre (porov. 3 Jn 2). 

Slušným ľuďom sa stávajú zdanlivo zlé veci. 

Ježiš nikdy nezhrešil (Hebr 4:15), ale trpel za nás (1Pt 2:21). A „hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, 
čo vytrpel“ (Židom 5:8). 

Prečo Boh dopúšťa, aby ľudia trpeli? 

Existuje niekoľko dôvodov. Jedným z nich je trest za/následok našich hriechov, ktorý nás povzbudzuje, 
aby sme nehrešili a vrátili sa späť k Bohu (Plačanie 3:39-40; 3. Mojžišova 26:18). A mali by sme pochopiť, 
že Biblia učí, že Boh nás trestá menej, ako si naše neprávosti zaslúžia (Ezdráš 9:13; Jób 11:6). Teraz si to 
uvedomujú aj ľudia, ktorí veria aspoň týmto častiam Biblie. 

Existuje však aj iný, komplikovanejší dôvod. 

Apoštol Pavol nám hovorí, že „stvorenie bolo podrobené márnosti, nie dobrovoľne, ale kvôli Tomu, ktorý 
ho podrobil v nádeji“ (Rímskym 8:20). Napísal tiež: 

16 Preto neklesáme na duchu. Aj keď náš vonkajší človek hynie, vnútorný človek sa deň čo deň 
obnovuje. 17Lebo naše ľahké súženie, ktoré je len na chvíľu, pôsobí na nás oveľa väčšou a večnou 
ťarchou slávy, 18 keď nehľadíme na to, čo je vidieť, ale na to, čo sa nevidí. Lebo veci, ktoré sa 
vidia, sú dočasné, ale veci, ktoré sa nevidia, sú večné. (2. Korinťanom 4:16-18) 

Ľudia sú v procese zušľachťovania – čo zahŕňa smútok a trápenie – no je tu nádej. Tí, ktorí nie sú 
povolaní v tomto veku, sú zušľachtení jedným spôsobom (Izaiáš 48:10; Jeremiáš 9:7), zatiaľ čo tí povolaní 
majú byť zušľachtení a očistení skôr ako striebro a/alebo zlato (Zachariáš 13:9; Žalm 66:10; Daniel 11:35, 
12:10; 1. Petra 1:7; Zjavenie 3:18). Preto sú v tomto veku „ohnivé“ skúšky (1. Petra 1:7; 4:12).  

Existuje nádej na to, čo bude lepšie: 

9 Ale, milovaní, veríme v lepšie veci o vás, áno, o veci, ktoré sprevádzajú spasenie, hoci takto 
hovoríme. 10 Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a prácu lásky, ktorú ste 
prejavili jeho menu tým, že ste slúžili svätým a slúžili. 11 A želáme si, aby každý z vás prejavoval 



39 
 

rovnakú usilovnosť až do konca k plnej istote nádeje, 12 aby ste nelenili, ale aby ste 
napodobňovali tých, ktorí vierou a trpezlivosťou zdedia zasľúbenia. (Hebrejom 6:9-12) 

Preto máme byť trpezliví a mať istotu, že Božie cesty prinesú „lepšie veci“. 

Trpezlivo znášať utrpenie je znakom lásky: 

4 Láska je zhovievavá, je láskavá, nezávidí, láska sa nevychvaľuje, nie je nafúkaná, 5 nespráva sa 
neslušne, nehľadá si svoje, nenechá sa vyprovokovať, nepripisuje zlo, 6 neraduje sa z neprávosti, 
ale raduje sa s pravdou; všetko znáša, 7 všetkému verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy 
nesklame; (1. Korinťanom 13:4-8, doslovná štandardná verzia) 

Grécke slovo preložené ako láska je prepísané ako „agapé“ – a tento typ lásky sa raduje z pravdy a znesie 
všetko. Tajomstvom skutočnej lásky je, že utrpenie môže byť súčasťou rozvoja lásky. Skutočná láska 
nezlyhá. 

Niekedy ľudia trpia pre dobro: 

17Lebo je lepšie, ak je to Božia vôľa, trpieť za dobro ako za zlo. (1. Petra 3:17) 

Všimnite si, že vyššie uvedené NEHOVORÍ, že je vôľou Božou spôsobiť si utrpenie, aby sme boli nešťastní. 
Božie cesty sú vyššie ako naše cesty ( Izaiáš 55:8-9 ) a aspekty lásky sú tajomstvom Božieho plánu 
(Efezanom 5:25-32). 

Teraz je Biblia jasná, že z utrpenia, ktoré nás sužuje, vyplynú výhody: 

3 Smútok je lepší ako smiech, lebo smutnou tvárou sa srdce zlepšuje. 4 Srdce múdrych je v dome 
smútku, ale srdce bláznov je v dome veselosti. (Kazateľ 7:3–4) 

16 Sám Duch vydáva svedectvo spolu s naším vlastným duchom a dosvedčuje, že sme Božie deti. 
17 No, ak sme deti, sme aj dedičmi – naozaj, Božími dedičmi a Kristovými spoludedičmi – ak 
skutočne spolu s Ním trpíme, aby sme spolu s Ním boli aj oslávení. (Rimanom 8:16–17, AFV) 

18 Lebo si myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania so slávou, ktorá sa na nás 
zjaví. (Rimanom 8:18) 

12 Milovaný, nemysli si, že je to čudné, čo sa týka ohnivej skúšky, ktorá ťa má skúšať, ako keby sa 
ti stalo niečo zvláštne; 13 ale radujte sa, nakoľko máte účasť na Kristovom utrpení, aby ste sa aj vy 
mohli radovať, keď sa zjaví jeho sláva. (1. Petra 4:12-13) 

11 Syn môj, nepohŕdaj kázňou Pánovou a neznevažuj jeho napomenutie; 12 Koho Pán miluje, toho 
napráva, ako otec syna, v ktorom má záľubu. (Príslovia 3:11–12) 

5 A zabudli ste na napomenutie, ktoré k vám hovorí ako k synom: „Syn môj, nepohŕdaj kázňou 
Pánovou a nenechaj sa odradiť, keď ťa napomína; 6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce a bičuje 
každého syna, ktorého prijme." 



40 
 

7 Ak znášate kázeň, Boh s vami naloží ako so synmi; veď aký je syn, ktorého otec netrestá? 8 Ale 
ak ste bez trestu, ktorého sa všetci stali účastníkmi, potom ste nemanželskí a nie synovia. 9 

Okrem toho sme mali ľudských otcov, ktorí nás opravovali, a prejavovali sme im úctu. Nemali by 
sme sa oveľa ľahšie podriadiť Otcovi duchov a žiť? 10 Veď oni nás niekoľko dní karhali, ako sa im 
zdalo najlepšie, ale On pre náš prospech, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 11 Teraz sa zdá, že 
žiadne kázeň nie je v súčasnosti radostné, ale bolestivé; napriek tomu potom prináša pokojné 
ovocie spravodlivosti tým, ktorí tým boli vyškolení. (Hebrejom 12:5-11) 

Utrpenie je dovolené, aby ľudia boli napravení, vyškolení, budovali charakter a boli lepší (pozri tiež 
Rimanom 5:3–4, 8:17; 2 Tesaloničanom 1:3–5; Jakub 1:2–4; 2. Petra 1:5-8; Zjavenie 21:7-8 ). Skúšky a 
problémy pomáhajú budovať vieru, učia pokore, učia nás lekcie a môžu nám pomôcť priblížiť sa k Bohu. 

Aj keď sa to teraz môže zdať ohromujúce, Boh tomu rozumie a robí to tak, aby to Jeho ľud zniesol (1. 
Korinťanom 10:13). Ježiš v podstate učil, aby si to užíval jeden deň po druhom (Matúš 6:34). A to, čo On 
naplánoval v budúcnosti, je oveľa viac ako fyzické utrpenie v tomto živote ( Rimanom 8:18 ). 

Ježiš a Boží ľud trpeli: 

1 Keď nás teda obklopuje taký veľký oblak svedkov, zanechávajúc za sebou všetku ťarchu 
hriechu, ktorý nás obklopuje, bežme trpezlivo v behu, ktorý je pred nami, 2 s očami upretými na 
Ježiša, pôvodca a zavŕšiteľ našej viery, ktorému bola ponúknutá radosť, zniesol kríž {gr. stauros – 
kôl}, pohŕdal hanbou a posadil sa po pravici Božieho trónu. 3 Veď vážte na toho, ktorý znášal taký 
odpor hriešnikov proti sebe, aby ste sa neunavili v duši a neomdleli. (Hebrejom 12:1–3, Jubilejná 
Biblia) 

Utrpenie sa skončí: 

12 ... Aj keď som ťa sužoval, nebudem ťa viac trápiť; 13 Teraz odtrhnem od teba jeho jarmo a 
roztrhnem tvoje putá. (Nahum 1:12–13) 

Hoci to bolo dané ako proroctvo súvisiace s Ninive, iné písma potvrdzujú, že utrpenie sa skončí (Zjavenie 
21:4) a satanovo jarmo bude zlomené ( Izaiáš 14:12-17; Zjavenie 20:1-3). 

Je potrebné zdôrazniť, že utrpenie nie vždy vyplýva z našich činov. My, ako Ježiš, môžeme trpieť 
neprávom: 

19Lebo to je chvályhodné, ak niekto pre svedomie pred Bohom znáša zármutok a neprávom trpí. 20 

Aká je to zásluha , keď vás bije za svoje chyby, trpezlivo to znášate? Ale keď konáš dobro a trpíš, 
ak to berieš trpezlivo, je to pred Bohom chvályhodné. 

21 Lebo k tomu ste boli povolaní, lebo aj Kristus trpel za nás a zanechal nám príklad, aby ste 
nasledovali jeho kroky: 

22 „Kto nespáchal hriech, ani sa v jeho ústach nenašla lesť“; 

23 ktorý, keď bol zlorečený, nezlorečil na oplátku; keď trpel, nevyhrážal sa, ale odovzdal sa Tomu, 
ktorý súdi spravodlivo; (1. Petra 2:19-23) 
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Ježiš nám dal príklad v utrpení (1Pt 2:21-24). Rovnako ako proroci (Jakub 5:10-11). 

Máme napodobňovať Ježiša (1Pt 2:21-24), ako aj proroka Pavla (1Kor 13:2), ako on napodobňoval Ježiša 
(1Kor 11:1). 

deti 

A čo deti, ktoré trpia? 

Biblia hovorí o deťoch, ktoré trpia. Aspoň jeden človek sa narodil slepý, „aby sa na ňom zjavili Božie 
skutky“ (Ján 9:3). Ale ďalší dôvod je ten, že si vybudujú aj charakter. 

Boh má s nami plán ešte predtým, ako sa narodíme: 

16 Tvoje oči videli moju hmotu, ktorá je ešte nesformovaná. A v Tvojej knihe boli všetky napísané 
: Dni stvorené pre mňa, keď ešte nebolo nikoho z nich. (Žalm 139:16) 

A čo deti, ktoré zomierajú, sú potratené alebo zabité v ranom veku? 

Hoci sú to ľudské tragédie, Boh má s nimi plán – nezabudol na ne (Izaiáš 49:15). Oni, ako iní nepovolaní a 
nevyvolení v tomto veku, budú súčasťou druhého vzkriesenia (Zjavenie 20:5, 11). A Biblia hovorí, že 
budú žiť znova – ale v tom čase 100 rokov podľa Izaiáša 65:20. 

Pohyb smerom k dokonalosti 

V Starom zákone Mojžiš napísal, že Božie „dielo je dokonalé“ (Deuteronómium 32:4). V Novom zákone 
apoštol Jakub napísal: 

2 Bratia moji, považujte to za radosť, keď upadnete do rôznych skúšok, 3 vediac, že skúšanie vašej 
viery prináša trpezlivosť. 4 Ale trpezlivosť nech vykoná svoje dokonalé dielo, aby ste boli dokonalí 
a úplní a nič vám nechýbalo. 5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí Boha, ktorý dáva 
všetkým štedro a bez výčitiek, a bude mu daná. (Jakub 1:2-5) 

Zdá sa, že utrpenie je súčasťou smerovania k dokonalosti. To NEZNAMENÁ, že sa máme úmyselne mučiť 
ako niektorí, ale trpezlivo znášať skúšky a utrpenia, s ktorými sa stretávame. 

A áno, je ľahšie to napísať ako zažiť – a Boh to vie (Hebr 12:11): 

8 Pán zdokonalí to, čo sa ma týka; (Žalm 138:8) 

Boh pracuje na tom, aby ŤA zdokonalil! 

Zamyslite sa nad tým, že Biblia učí, že Ježiš sa naučil poslušnosti z utrpenia: 

8 Hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel. 9 A keď bol zdokonalený, stal sa pôvodcom 
večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú (Hebr 5:8-9). 
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To by sa mali naučiť aj jeho nasledovníci. 

Ježiš učil: 

48 Preto budete dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach. (Matúš 5:48) 

Znamená to, že kresťania sú teraz dokonalí? 

nie 

Apoštol Ján jasne učil, že praví kresťania stále hrešia a potrebujú odpustenie (1. Jána 1:8-10). 

Znamená to teda, že kresťania by mali jednoducho dospieť k záveru, keďže to nie je možné, že je v 
poriadku neskúšať? 

nie 

Kresťania majú s Božou pomocou (Rímskym 12:21; Filipanom 4:13; 1. Jána 4:4) prekonávať skúšky a 
skúšky v tomto živote, čo nám pomáha priblížiť sa k dokonalosti (Jakub 1:2-4). 

Apoštol Pavol, keď trpel súžením, vyrozprával niečo, čo mu povedal Ježiš: 

9 A povedal mi: Stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa prejavuje v slabosti. (2. Korinťanom 12:9) 

Teraz sa zdokonaľujeme tým, čím prechádzame. 

Až keď budú kresťania vzkriesení ako Božie deti, budú úplne dokonalí (Efezanom 4:13; Hebrejom 11:40). 
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5.  Prečo ŤA Boh stvoril? 

aký je tvoj účel? 

TY nie si rovnaký ako ktokoľvek iný. Biblia učí, že „všetky údy nemajú rovnakú funkciu... jednotlivo... Boh 
usadil údy, každý z nich, do tela tak, ako sa mu páčilo“ (Rimanom 12:4-5, 1. Korinťanom 12:18) . 

Takže ste iní. Váš osud je jedinečný a dôležitý. Tvoj život má zmysel. 

Aký je biblický zmysel tvojho života? 

Kto si? 

VY ste ten, kto dokáže rozdávať lásku jedinečným spôsobom. 

A to je niečo, čo budete môcť robiť navždy. 

V polovici minulého storočia vydala Cirkev Božia (Siedmy deň): 

Kresťan žije nielen pre dnešok; očakáva lepšie zajtrajšky. (Čo verí Božia cirkev. Biblický obhajca a 
ohlasovateľ prichádzajúceho kráľovstva. 3. október 1949, s. 7) 

Ale kresťan jednoducho nepredpokladá lepšie zajtrajšky. Pravý kresťan buduje charakter už teraz 
prostredníctvom skúšok, príležitostí a skúšok v živote (Rim 5:1-4), ktoré pomôžu kresťanovi osobne 
prispieť k „lepšiemu zajtrajšku“. 

Nakoniec má Boh pre VÁS osobne špeciálne plány. 

Boh ťa stvoril, aby si dával lásku svojim vlastným individuálnym spôsobom (1Kor 12:20-13:10). 

Ale ako? 

V podstate tým, že teraz žijeme vo viere a poslušnosti Bohu v tomto živote. 

Tým, že kresťania budú poslušní, budú robiť biblické rozhodnutia, mať vieru, praktizovať lásku a vytrvať 
až do konca, budú nielen budovať charakter, ale aj zlepšiť večnosť pre seba a iných. 

Pokiaľ ide o vieru, keďže Božia existencia je skutočnosťou (Rim 1:20; pozri aj bezplatnú knihu, dostupnú 
na ccog.org, Is God's Existence Logical?), nie je potrebná viera, aby sme uverili, že existuje Bože. 
Dokonca aj démoni veria a trasú sa (Jakub 2:19). Dôverovať, veriť a poslúchať Boha si však vyžaduje 
vieru. To je súčasťou „tajomstva viery“ (1 Timoteovi 3:9; viac o viere možno nájsť v bezplatnej brožúre, 
dostupnej online na ccog.org, Viera pre tých, ktorých Boh povolal a vyvolil ). 

Boh dáva svojho Svätého Ducha tým, ktorí ho „ poslúchajú“ (Skutky 5:32). To, Boží Duch, robí človeka 
skutočným kresťanom (Rimanom 8:9-11). 
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Sami kresťania budú neskôr pri prvom vzkriesení zmenení a zdokonalení (1 Kor 15:50-54; Zjavenie 20:5-
6), aby pomohli dávať lásku a skutočne zlepšili večnosť. Toto vzkriesenie sa zhoduje so siedmou a 
poslednou trúbou (1. Korinťanom 15:52), čo je čas, keď sa dokončí časť tajomstva Boha (Zjavenie 10:7). 

Apoštol Pavol označil samotnú zmenu za „tajomstvo“ (1 Kor 15:51). 

Tí, ktorí sú v súčasnosti nekresťanskí, budú mať túto príležitosť na zmenu po tom, ako budú vzkriesení 
neskôr (pozri tiež bezplatnú knihu, online na ccog.org, Univerzálna PONUKA spásy, Apokatastasis: Môže 
Boh zachrániť stratených v budúcom veku? Stovky Písma zjavujú Boží plán spásy ). 

Robte dobro 

Boh je dobrý (Mk 10:18; Žalm 143:10) a robí to, čo je správne (porov. Genezis 18:25). 

Boh tiež chce, aby sme robili dobro, ako sa mu to páči (Žalm 34:14; Židom 13:16). 

19 Si veľký v rade a mocný v práci, lebo tvoje oči sú otvorené pre všetky cesty ľudských synov, aby 
si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 32:19) 

9 A neunavme sa pri konaní dobra, lebo v pravý čas budeme žať, ak neochabneme. 10 Preto, ako 
máme príležitosť, robme dobre všetkým , najmä tým, ktorí sú z rodiny viery. (Galaťanom 6:9–
10) 

5 ... Boh, 6 ktorý „odplatí každému podľa jeho skutkov“: 7 večný život tým, ktorí trpezlivým 
zotrvávaním v dobrom hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť; (Rimanom 2:5-7) 

Boh chce pre teba dobro a ak Ho skutočne miluješ a „poslúchaš“ (Skutky 5:32; Židom 5:9), tak sa všetko 
vyvinie (Rímskym 8:28). 

Všimnite si nasledovné: 

24 Nič nie je pre človeka lepšie, ako keď jedol a pil a aby sa jeho duša tešila z dobra v práci. Aj 
toto, ako som videl, bolo z ruky Božej. (Kazateľ 2:24) 

12 Viem, že nie je pre nich nič lepšie , ako radovať sa a konať dobro vo svojom živote, 13 a tiež, aby 
každý jedol a pil a tešil sa z dobra všetkej svojej práce – to je dar Boží. 14 Viem, že čokoľvek Boh 
urobí, bude to navždy . (Kazateľ 3:12–14) 

Vyššie uvedené je pravda, v podstate preto, že byť produktívny v práci je určený na zlepšenie vecí. A 
ľudia by sa mali tešiť z produktivity. 

Okrem toho Boží plán berie do úvahy to, čo sa vám stalo. Všimnite si učenia Starého zákona, ktoré s tým 
súvisia: 

11 Rada Pánova trvá naveky, plány jeho srdca pre všetky pokolenia. 12Blahoslavený národ , ktorého 

Bohom je HOSPODIN , ľud , ktorý si vyvolil za dedičstvo. 13 Pán HĽADÍ z neba; Vidí všetkých synov 



46 
 

človeka. 14 Z miesta svojho bývania hľadí na všetkých obyvateľov zeme; 15 Individuálne utvára 

ich srdcia; Zvažuje všetky ich diela . (Žalm 33:11–15) 

1 Toto všetko som si uvážil vo svojom srdci, aby som to všetko mohol oznámiť: že spravodliví a 
múdri a ich skutky sú v rukách Božích. (Kazateľ 9:1a) 

9 Srdce človeka plánuje svoju cestu, ale PÁN riadi jeho kroky. (Príslovia 16:9) 

24 Kroky človeka sú od PÁNA ; Ako potom môže človek pochopiť svoju vlastnú cestu? (Príslovia 
20:24) 

73 Tvoje ruky ma stvorili a sformovali; (Žalm 119:73) 

17 ... „Boh bude súdiť spravodlivých a zlých, lebo je tam čas na každý účel a na každú prácu.“ 
(Kazateľ 3:17) 

Všimnite si teraz pasáže v Novom zákone: 

11 Ale vo všetkých týchto veciach pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každého zvlášť, 
ako si to želá sám Boh . … 27 Teraz ste telom Kristovým a všetci ste jednotlivými údmi. (1. 
Korinťanom 12:11, 27, AFV) 

7 Neklamte sa, Bohu sa neposmievajú; lebo čo človek seje, to bude aj žať. 8 Lebo kto seje pre 
svoje telo, bude žať porušenie tela, ale kto seje pre Ducha, bude žať večný život. (Galaťanom 
6:7–8) 

10 Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a prácu lásky, ktorú ste prejavili jeho 
menu... (Hebr 6:10) 

Boh má plán pre VŠETKÝCH! To zahŕňa VÁS INDIVIDUÁLNE, či ste povolaní v tomto veku alebo nie. A 
zvažuje VŠETKY VAŠE PRÁCE. 

Všetko, čím ste prešli, čím ste trpeli, čo ste dosiahli, atď., VÁS pripravuje na to, aby ste večnosť urobili 
lepšou (pokiaľ nakoniec neodmietnete podporovať Božie Kráľovstvo). Všetko, čím ste prešli, vás 
pripravovalo na povolanie a prácu, ktorú pre vás Boh má! VY budete môcť dávať jedinečným spôsobom 
a pomôžete zlepšiť večnosť! 

Biblia spomína, že rovnako ako telo má časti ako ruky a oči a časti na čuch, počutie a iné veci (1. 
Korinťanom 12:12-26), všetci máme svoju jedinečnú časť vo večnom pláne, ktorý má Boh. Áno, tvoja 
úloha môže byť úplne odlišná od ostatných miliárd ľudí – nemysli si, že Boh nemá pre VÁS skutočný plán. 

Okrem toho nesiete zodpovednosť za to, čo robíte (Rimanom 14:12). Boh bude súdiť na základe toho, čo 
robíte (Kazateľ 12:14; Zjavenie 20:12), ako aj na základe toho, čo neurobíte (Matúš 25:24-30). Čím viac 
budete robiť to, čo by ste mali robiť, tým viac urobíte večnosť lepšou pre seba a ostatných. Čím viac 
nebudete robiť to, čo by ste robiť nemali, urobíte večnosť lepšou pre seba a ostatných. Boh je 
spravodlivý sudca (2. Timoteovi 4:8). 
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Biblia učí, že budeme odmenení podľa našich skutkov (Matúš 16:27 ; Rimanom 2:6; Príslovia 24:12; 
Jeremiáš 17:10; Zjavenie 22:12)! A vďaka tomu budeme môcť pomôcť viacerým ľuďom (Lk 19:15-19). 
Biblia hovorí, že po smrti nás naše skutky nasledujú (porov. Zjavenie 14:13) – čo v podstate znamená, že 
to, čo sme sa naučili a rozvíjali počas fyzického života, bude formovať to, ako budeme schopní dávať a 
pracovať celú večnosť. 

Všetko, čo Boh urobil, má dôvod (Ezechiel 14:23). Vrátane dĺžky nášho života, ktorá je pre nás zvyčajne 
záhadou (porov. Kazateľ 9,12). 

„Majte vieru v Boha“ (Mk 11:22), pretože On má fantastické dôvody na všetko, čo robí – aj keď sa nám 
to tak vždy nezdá (Hebr 12:11; Rimanom 8:28). 

Mnohí mylne odsúdili Boha na základe svojich vlastných záverov, no Biblia tiež učí: 

5 Preto nič nesúďte pred časom , kým nepríde Pán, ktorý vynesie na svetlo skryté veci tmy a zjaví 
rady sŕdc. Potom príde chvála každého od Boha. (1. Korinťanom 4:5) 

Niektoré veci boli skryté. O žiadnom človeku tiež nevieme všetko. 

Všetci ľudia nie sú rovnakí. Boh má pre každého z nás individuálny plán (1 Kor 12:4-12). 

Boh pracuje so všetkými, aby každý z nás mohol mať svoj podiel na večnosti! Ako učí Písmo: 

17 Dielom spravodlivosti bude pokoj a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a istota naveky. 
(Izaiáš 32:17) 

11 Ukážeš mi cestu života; V Tvojej prítomnosti je plnosť radosti; Po tvojej pravici sú radosti 
navždy. (Žalm 16:11) 

Pokoj a radosti navždy. Lepšia večnosť! 

Čo by ste mali urobiť? 

11 Poďte, deti, počúvajte ma; Naučím vás bázeň pred Pánom. 12 Kto je ten muž, ktorý túži po 
živote a miluje mnoho dní, aby videl dobré? 13 Chráň svoj jazyk od zlého a svoje pery pred 
klamnými rečami. 14 Odstúp od zlého a rob dobro; Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. (Žalm 34:11–14) 

3 Dôveruj Pánovi a rob dobre; Bývajte v krajine a živte sa Jeho vernosťou. 4 Raduj sa aj ty v Pánovi 
a dá ti, po čom túži tvoje srdce. (Žalm 37:3-4) 

ROBTE DOBRE! VER BOHU. 

čo to všetko znamená? 

Znamená to, že Boh stvoril to, čo urobil, aby Jeho stvorenie mohlo robiť dobro. 

Alebo presnejšie, Boh stvoril všetko, čo urobil, aby večnosť bola lepšia! 
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No nie je to skvelé? 

3 ... Veľké a obdivuhodné sú Tvoje diela, Pane Bože všemohúci! (Zjavenie 15:3) 

19 Ó, aká veľká je tvoja dobrota, ktorú si pripravil tým, čo sa ťa boja, a ktorú si pripravil tým, čo v 
teba dôverujú, pred ľudskými synmi! (Žalm 31:19) 

Božia dobrota je veľká vďaka tomu, čo pre nás pripravil. 

V Hebrejom 11:4-12, počnúc Ábelom, sa dozvedáme o rôznych povolaných Bohom v Starom zákone. A 
keď sa na ne odvolávate, všimnite si, čo učia nasledujúce verše: 

13 Títo všetci zomreli vo viere, neprijali zasľúbenia, ale keď ich zďaleka videli, boli o nich uistení, 
objali ich a priznali, že sú cudzincami a pútnikmi na zemi. 14 Lebo tí, čo hovoria také veci, jasne 
vyhlasujú, že hľadajú vlasť. 15 A naozaj, keby si pripomenuli krajinu, z ktorej vyšli, mali by 
príležitosť vrátiť sa. 16 Teraz však túžia po lepšej, teda po nebeskej krajine. Preto sa Boh nehanbí 
volať ich Bohom, lebo im pripravil mesto . (Hebrejom 11:13-16) 

Takže prinajmenšom od čias Ábela ľudia verili, že Boh má plán pre niečo lepšie a že Boh je Bohom tých, 
ktorí tomu skutočne rozumeli. „Mesto“ je Nový Jeruzalem, ktorý zostúpi na zem z neba (Zjavenie 21:2). 

Plán je taký, aby sa veci zlepšili. 

Zvážte nasledovné z Nového zákona: 

17 Kto teda vie robiť dobro a nekoná , má hriech. (Jakub 4:17) 

Neznamená to, že kresťania majú konať dobro? 

Robiť dobro znamená robiť veci lepšími. 

Raní cirkevní spisovatelia o konaní dobra a zbožšťovaní 

Raní cirkevní pisatelia mali určité porozumenie a poskytli informácie o účele tajomstva Božieho plánu. 

V druhom storočí (n. l.) Polykarp zo Smyrny, ktorý bol vysvätený jedným alebo viacerými pôvodnými 
apoštolmi, napísal: 

Buďme horliví v úsilí o to, čo je dobré (Polykarpov list Filipanom, kapitola 6) 

On (Ježiš) učí ... pre ovocie večnej odmeny. (Polykarp, Fragmenty Viktora z Capuy, časť 4) 

Podobne Melito zo Sardis, ktorý bol neskorším nástupcom Polycarpa, napísal: 

Dal ti myseľ obdarenú slobodou; Položil pred teba veľké množstvo predmetov, aby si ty mohol 
rozlíšiť povahu každej veci a vybrať si to, čo je dobré; (Melito. Diskurz, ktorý bol v prítomnosti 
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Antonina Caesara. V Ante-Nicene Fathers od Robertsa a Donaldsona, zväzok 8, 1885. 
Hendrickson Publishers, Peabody (MA), tlač 1999, s. 755) 

Naučiť sa konať dobro buduje charakter. Keď sa rozhodneme robiť to, čo je dobré, pomáhame veci 
zlepšovať. 

Melito pochopil, že Boh dal ľuďom slobodu voľby a my si máme vybrať to, čo je dobré. Napriek tomu, že 
sa Adam a Eva rozhodli prestúpiť, čo v podstate prinieslo otroctvo (Rim 6:16-17), Melito vysvetlil: 

Ale človek, ktorý je svojou povahou schopný prijímať dobro a zlo ako pôda zeme, je schopný 
prijímať semená z oboch strán, privítal nepriateľského a chamtivého radcu a tým, že sa dotkol 
toho stromu, prestúpil príkaz a neposlúchol Boha. (Melito. Homília na Veľkú noc od Melita, 
riadok 48) 

Melito tiež pochopil, že Ježiš bol súčasťou plánu vyslobodiť nás z otroctva hriechu: 

Tajomstvo Veľkej noci je nové a staré, večné a dočasné, porušiteľné a neporušiteľné, smrteľné a 
nesmrteľné ... Pravda je taká, že tajomstvo Pána je staré aj nové... Lebo to bolo prostredníctvom 
prorockého hlasu. bolo zvestované tajomstvo Pána. ...Toto je ten, ktorý nás vyslobodil z otroctva 
do slobody, z temnoty do svetla, zo smrti do života, z tyranie do večného kráľovstva a ktorý z nás 
urobil nové kňazstvo a zvláštny ľud navždy. (Melito. Homília na Veľkú noc od Melita, riadky 2 , 
58, 61, 68 ) 

Áno, kráľovstvo je večné, na večnosť. A práve prostredníctvom tajomstva proroctiev – proroctiev, ktoré 
náboženskí vodcovia Ježišových čias nepochopili tak dobre, ako by mali – bol Ježiš vyhlásený skôr, ako 
prišiel (pre stovky týchto proroctiev si pozrite bezplatnú knihu online na www.ccog.org s názvom: Dôkaz, 
že Ježiš je Mesiáš ). Ďalšou záhadou spojenou s Veľkou nocou je, že Ježiš lámal chlieb a dal každému z 
učeníkov jedinečný kúsok (porov. Lk 24:30), ktorý tým, ktorí dnes správne slávia kresťanskú Veľkú noc 
(ktorá sa niekedy nazýva aj Eucharistia), pomáha ukázať, že Boh má pre každého z nás niečo jedinečné a 
že všetci sme výnimoční ľudia. 

Irenej z Lyonu tvrdil, že ho učil Polykarp zo Smyrny. Irenej napísal, že kresťania majú „nádej na 
vzkriesenie do večnosti“ (Ireneus. Proti herézam, kniha IV, kapitola 18, ods. 5). A áno, vzkriesení 
kresťania budú žiť celú večnosť. 

Žalmy učia: 

20 Ty, ktorý si mi ukázal veľké a ťažké súženia, ma znovu oživíš a vyvedieš ma z hlbín zeme. 21 

Zväčšíš moju veľkosť a budeš ma tešiť zo všetkých strán. (Žalm 71:20–21) 

Po vzkriesení (označovanom aj ako opätovné oživenie) Boh zvýši veľkosť svojich služobníkov. 

Koľko tak? 

Ježiš citoval časť „vy ste bohovia“ (Ján 10:34) zo Žalmu 82:6, čo je učenie súvisiace s konečným 
zbožštením pre tých, ktorí budú ochotní žiť Božím spôsobom. 
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Irenej tiež učil, že: 

... niet nikoho iného, koho Písmo nazýva Bohom, okrem Otca všetkých a Syna a tých, čo majú 
adoptívne synovstvo (Ireneus. Adversus haereses , kniha IV, predslov, verš 4) 

Povedal som: Všetci ste synovia Najvyššieho a bohovia; ale zomrieš ako ľudia." Nepochybne 
hovorí tieto slová tým, ktorí nedostali dar adopcie, ale ktorí pohŕdajú vtelením čistého pokolenia 
Božieho Slova, podvádzajú ľudskú prirodzenosť povýšenia k Bohu a prejavujú sa ako nevďační 
voči Slovu Božiemu, ktorí sa pre nich stal telom. Lebo na tento účel sa Slovo Božie stalo 
človekom a Ten, ktorý bol Syn Boží, sa stal Synom človeka, aby sa človek po vzatí do Slova a 
prijatí za synovstvo stal Božím synom. . Lebo nijakým iným spôsobom by sme nemohli dosiahnuť 
neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, keby sme neboli spojení s neporušiteľnosťou a nesmrteľnosťou. 
Irenej. Adversus haereses , kniha III, kapitola 19, verš 1). 

Apoštol Ján napísal: 

2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neprejavilo, čím budeme; vieme, že ak sa to prejaví, 
budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. (1. Jána 3:2, preklad Biblie Darby) 

Pretože sa Ježiš ešte nevrátil, kresťania sa ešte nezmenili, aby boli ako On – ale byť takto zmenený je 
súčasťou plánu (1 Kor 15:50-53). Stále je tu nejaké tajomstvo, pokiaľ ide o to, ako budeme vyzerať (1 Kor 
13:12), ale Boží plán zahŕňa zbožštenie (Rimanom 8:29; Skutky 17:29; Matúš 5:48; Efezanom 3:14-19; 
Malachiáš 2 :15). 

Na začiatku druhého storočia Ignác z Antiochie napísal: 

Nie je mojou túžbou správať sa k vám ako človeku, ale ako páčiť sa Bohu, ako aj vy jemu. Lebo 
ani ja už nikdy nebudem mať takú [ďalšiu] príležitosť dosiahnuť Boha... právo na česť lepšieho 
diela... Je dobré odísť zo sveta k Bohu, aby som k Nemu mohol vstať. ... Dovoľ mi, aby som sa stal 
potravou pre divé zvery, prostredníctvom ktorých mi bude udelené dosiahnuť Boha... Túžim po 
nápoji Božom, totiž po Jeho krvi, ktorá je neporušiteľnou láskou a večným životom. (Ignác. List 
Rimanom, kap. 2,4). 

On je Otcova brána, ktorou sa vchádza do Abraháma, Izáka, Jakuba, prorokov, apoštolov a Cirkvi. 
Všetky tieto majú za cieľ dosiahnutie jednoty Boha (Ignác. List Rimanom, kapitola 9). 

Ignác teda učil, že cieľom Božieho ľudu bolo zbožštenie a vykonanie lepšej, večnej práce. 

Neskôr v druhom storočí Teofil z Antiochie napísal: 

Tým, ktorí trpezlivým zotrvávaním v dobrom robení hľadajú nesmrteľnosť, dá večný život, 
radosť, pokoj, odpočinok a hojnosť dobrých vecí, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevstúpilo. otehotnieť. (Theophilus. To Autolycus, Kniha I, Kapitola 14) 

Preto, keď bol človek sformovaný v tomto svete, je to mysticky napísané v Genesis, ako keby bol 
dvakrát umiestnený v raji; takže jedno sa naplnilo, keď ho tam umiestnili, a druhé sa naplní po 
vzkriesení a súde. Lebo ako nádoba, keď je vyrobená, má nejakú chybu, je prerobená alebo 
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prerobená, aby sa mohla stať novou a celistvou; tak sa to stane aj človeku smrťou. Lebo tak či 
onak je rozbitý, aby mohol vstať pri vzkriesení celý; Myslím nepoškvrnený, spravodlivý a 
nesmrteľný. ... 

Lebo keby ho bol urobil nesmrteľným od počiatku, urobil by ho Bohom... takže ak by sa priklonil 
k veciam nesmrteľnosti a zachovával prikázanie Božie, dostal od Neho ako odmenu 
nesmrteľnosť a stal by sa Boh ... Lebo Boh nám dal zákon a sväté prikázania; a každý, kto ich 
zachováva, môže byť spasený a získaním vzkriesenia môže zdediť neporušenosť (Teofil z 
Antiochie. K Autolykovi, kniha 2, kapitoly 26, 27, s. 105). 

kto koná spravodlivo, unikne večným trestom a bude považovaný za hodného večného života od 
Boha. (Theophilus. To Autolycus, Kniha II, Kapitola 34) 

Ale tí, ktorí uctievajú večného Boha, zdedia večný život (Theophilus. To Autolycus, Kniha II, 
kapitola 36) 

A naučili sme sa svätému zákonu; ale my máme za zákonodarcu Toho, ktorý je skutočne Bohom, 
ktorý nás učí konať spravodlivo, byť zbožnými a konať dobro. (Theophilus. To Autolycus, Kniha 
III, Kapitola 9) 

Takže Theophilus učil zbožštenie a konanie dobra pre tých, ktorí boli skutočnými kresťanmi. 

V treťom storočí rímskokatolícky svätec a rímsky biskup Hippolytus napísal: 

Otec nesmrteľnosti poslal na svet nesmrteľného Syna a Slovo, ktoré prišlo k človeku, aby ho 
obmylo vodou a Duchom; a On nás znovu splodil k neporušiteľnosti duše a tela, vdýchol do nás 
dych (ducha) života a obdaril nás neporušiteľnou panšou. Ak sa teda človek stal nesmrteľným, 
bude aj Bohom. A ak sa stal Bohom vodou a Duchom Svätým po znovuzrodení vrstvy, zistí sa, že 
je tiež spoludedičom s Kristom po vzkriesení z mŕtvych (Hippolytos. Rozhovor o svätej Teofánii, 
kapitola 8).  

Lebo napredovaním v cnostiach a dosahovaním lepších vecí, „dosahovaním toho, čo bolo 
predtým“, {Filipanom 3:13, KJV} podľa slova blaženého Pavla, sa vždy povznášame k vyššej kráse. 
Mám však na mysli, samozrejme, duchovnú krásu, takže aj nám sa môže neskôr povedať: „Kráľ si 
veľmi želal vašu krásu. (Hippolytus. Fragmenty z biblických komentárov Hippolyta) 

Hippolytos teda učil zbožštenie a že kresťania napredovaním v cnosti dosahujú lepšie veci. 

V 4. storočí grécko-rímsky svätec a biskup Ambróz z Milána učil: 

Potom Panna počala a Slovo sa telom stalo, aby sa telo stalo Bohom (Ambróz z Milána. O 
panenstve (Kniha I, kapitola 11). 

V 4. storočí grécko-pravoslávny svätec a biskup Ján Zlatoústy napísal: 

... človek sa môže stať Bohom a Božím dieťaťom. Čítame totiž: „Povedal som: Bohovia ste a 
všetci ste deťmi Najvyššieho“ (Ján Zlatoústy. Homília 32 o Skutkoch apoštolov). 
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Zbožštenie bolo chápané ako cieľ pre ľudí prinajmenšom od Ježišových čias. 

Záhada rasy? 

Ľudia prichádzajú v rôznych farbách, tvaroch a vzhľadoch. 

Žiadna rasa nie je nadradená inej rase. 

Veľa ľudí žije v krajinách, kde dominuje ich rasa. Učia sa rôzne lekcie. 

Niektorí ľudia žijú v krajinách, kde je ich rasa veľmi diskriminovaná. Učia sa rôzne lekcie. 

Niektoré sú zmesou viac ako jednej rasy. Učia sa rôzne lekcie. 

Niektorí ľudia žijú v krajinách, ktoré viac akceptujú viac rás. Učia sa rôzne lekcie. 

A medzi týmito scenármi sú variácie, ktoré čiastočne vedú k rôznym lekciám. 

Všetci sme pochádzali z Adama a Evy (Genesis 3:20) a neskôr z potomkov Noemovho syna a ich 
manželiek. 

Kým pred Adamom a Evou boli hominidi rôznych typov, všetci moderní ľudia pochádzajú z Adama a Evy 
– takže áno, všetci sme súčasťou ľudskej rasy, z rodiny Adama a Evy. 

Nový zákon spomína „tajomstvo medzi pohanmi“ (Kolosanom 1:27). 

Prvé miesto, kde sa stretávame s pojmom pohania, je v Genesis 10, kde sa ukazuje, že po potope mali 
Noachove deti deti a presťahovali sa na iné miesta a boli predkami rôznych rás a mnohých etnických 
skupín. 

Z hľadiska spasenia nie je rozdiel medzi Židom alebo pohanom, Izraelitom alebo Neizraelským 
(Kolosanom 3:9-11), „lebo niet zaujatosti voči Bohu“ (Rimanom 2:11). „Prídu od východu i západu, 
severu i juhu a zasadnú v Božom kráľovstve“ (Lukáš 13:29). 

Ako už bolo povedané, prečo práve odrody? 

To má tendenciu viesť k tomu, že ľudia majú rôzne súbory skúseností. 

Ale čo jednotlivci, nielen skupiny ľudí? 

Boží plán berie do úvahy VŠETKY vaše individuálne skúsenosti ( Galaťanom 6:7-8; Hebrejom 6:10; Žalm 
33:11-15 ). 

Biblia spomína, že rovnako ako telo má časti ako ruky a oči a časti na čuch, počutie a iné veci, všetko v 
tele má svoju úlohu: 

14 Telo totiž nie je jedným údom, ale mnohými. 
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15 Ak noha povie: Pretože nie som ruka, nie som z tela, nie je to teda z tela? 16 A ak by ucho 
povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela, nie je teda z tela? 17 Keby bolo celé telo okom, 
kde by bol sluch? Ak by celok počul, kde by bola vôňa? 18 Ale teraz Boh vložil údy, každý z nich, 
do tela tak, ako sa mu páčilo. 19 A keby boli všetci jedným údom, kde by bolo telo? 

20 Ale teraz je naozaj veľa údov, ale jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa; 
ani hlavu k nohám: "Nepotrebujem ťa." 22 Nie, oveľa skôr sú potrebné tie údy tela, ktoré sa zdajú 
byť slabšie. 23 A tým údom tela, o ktorých si myslíme, že sú menej čestné, tým vzdávame väčšiu 
úctu; a naše neprezentovateľné časti majú väčšiu skromnosť, 24 ale naše prezentovateľné časti 
nepotrebujú. Ale Boh zložil telo, keď dal väčšiu úctu tej časti, ktorá ho nemá, 25 aby v tele nebol 
rozkol, ale aby sa údy o seba rovnako starali. (1. Korinťanom 12:14-26) 

Všimnite si, že jedným z dôvodov rozdielov je to, že sa môžeme rovnako starať o druhého – to znamená, 
že rozdiely nám majú pomôcť dávať lásku rôznymi spôsobmi. 

Niektorí teraz môžu povedať, že je ťažšie žiť, ak ste určitej rasy, výšky, slabšieho atď. 

A v niektorých ohľadoch je to pravda. 

To je však súčasť plánu: 

27 Ale Bôh si vyvolil nerozumné veci sveta, aby zahanbil múdrych, a slabé veci sveta si vyvolil Boh, 
aby zahanbil mocné. (1. Korinťanom 1:27) 

Boh stvoril ľudí rôznych farieb, tvarov atď., aby boli súčasťou jedného tela (Rímskym 12:4-5; 1. 
Korinťanom 12:12-14). 

Všetci budú mať príležitosť na spásu. 

Všetci, ktorí prijmú túto ponuku, budú schopní dávať lásku jedinečným spôsobom, aby večnosť bola 
lepšia pre seba a všetkých ostatných – mať rôzne rasy, etniká a výzor v tomto veku prispeje k tomu, že 
nadchádzajúci vek večnosti bude lepší, než by bol inak. mať. 

Pracujte, aby ste robili dobro 

Šalamún napísal, že ľudia majú uvažovať o Božom diele (Kazateľ 7:13). Mnohí ľudia nerozumejú Božiemu 
dielu alebo ho dostatočne nerozumejú – ale mali by (Mt 6:33). Teraz je potrebné vykonať prácu na 
podporu (Matúš 24:14, 28:19-20; Rimanom 9:28; 2 Korinťanom 9:6-8; Zjavenie 3:7-10). A to je dobré 
robiť (2 Kor 9:6-14; Zjavenie 3:7-13). 

Viac ako dva tucty krát (NKJV) Biblia konkrétne hovorí „robiť dobro“. Robíme dobro tým, že pomáhame 
druhým. Robíme dobro tým, že milujeme Boha a svojich blížnych (Matúš 22:37-39) — iných ľudí. 

Kresťania majú podporovať Božie dielo, aby sa dostalo k druhým (Matúš 24:14, 28:19-20; Rimanom 
10:15, 15:26-27). 

Účelom práce je robiť veci lepšie: 
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5 Plány usilovných vedú určite k hojnosti (Príslovia 21:5a) 

23 V každej práci je zisk (Príslovia 14:23) 

23 V každej práci je výhoda (Príslovia 14:23, Youngov doslovný preklad) 

Práca by mala byť prínosom (výhodou) pre všetkých. 

Apoštol Pavol napísal: 

12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchali, nie ako len v mojej prítomnosti, ale teraz oveľa 
viac v mojej neprítomnosti, pracujte na svojom spasení s bázňou a chvením; 13 lebo je to Boh, 
ktorý vo vás pôsobí, aby ste chceli aj konali, čo sa mu páči. (Filipanom 2:12–13) 

Máme pracovať pre Božie dobré potešenie – čo znamená zvýšiť lásku a zlepšiť večnosť. 

Boh má prácu pre každého z nás: 

15 Zavoláš a ja ti odpoviem; Budeš túžiť po diele svojich rúk. (Job 14:15) 

Aj VY ste dielom Božích rúk! Má pre vás plán a zahŕňa to, že robíte prácu, ktorá vám pomôže zlepšiť 
večnosť. 

Spisovateľka Maria Popova urobila nasledujúce postrehy: 

Záhada toho, čo z vás a vášho detstva robí tú istú osobu napriek celoživotným zmenám, je 
napokon jednou z najzaujímavejších otázok filozofie. (Popova M. Grace Paley o umení starnúť sa. 
Brain Pickings, 3. september 2015) 

Aj keď je to pre mnohých tajomstvo, nie je to tajomstvo pre Boha. Boh pracuje s nami všetkými, aby nám 
pomohol byť tým najlepším, čím môžeme byť. Rovnako ako pomáhať druhým. 

Zvážte, že dôvodom vymýšľania vecí je zvyčajne robiť veci lepšie. 

Dôvodom, prečo Boh „vynašiel“ ľudí, bolo zlepšiť večnosť. 

Pavol a Barnabáš povedali: 

18Bohu sú od večnosti známe všetky jeho diela. (Skutky 15:18) 

Boh stvoril ľudí a umiestnil ich na túto zem ako súčasť svojho plánu dobrého diela: 

8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a nie z vás; je to Boží dar, 9 nie zo skutkov, aby sa niekto 
nechválil. 10 Lebo sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh vopred 
pripravil, aby sme v nich chodili. (Efezanom 2:8-10) 

Všetci ľudia? 
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Všetci, ktorí prijmú Boží plán, urobia večnosť lepšou. A to bude všetko, kto kedy žil, okrem 
nenapraviteľne bezbožných (viac podrobností nájdete v našej bezplatnej online knihe: Univerzálna 
PONUKA spásy, Apokatastasis: Môže Boh zachrániť stratených v budúcom veku? Stovky Písiem odhaľujú 
Boží plán spasenie ). 

Ježiš vyhlásil, že pre každého z nás je miesto: 

1 Nenechajte sa znepokojiť svoje srdcia. Veríš v Boha; ver vo Mňa tiež. 2 V dome môjho Otca je 
veľa miestností. Keby to tak nebolo, bol by som ti povedal, že odchádzam, aby som ti pripravil 
miesto? 3 A ak odídem a pripravím vám miesto, vrátim sa a privítam vás vo svojej prítomnosti, 
aby ste aj vy boli tam, kde som ja. (Ján 14:1–3, BSB) 

Miesto pre VÁS znamená, že Ježiš sľubuje miesto, ktoré bude pre vás najlepšie. Pre svoje schopnosti. 
Nebojte sa, že nemôžete byť šťastným a prispievajúcim členom Božieho kráľovstva. Boh je verný, aby 
dokončil dielo, ktoré vo vás začal (Flp 1:6). 

Boží plán s ľudskými bytosťami bude trvať večne: 

14 Viem, že čokoľvek Boh urobí, bude to navždy . (Kazateľ 3:14) 

Biblia ukazuje, že Ježiš sám prišiel urobiť veci lepšími: 

6 ... Je tiež Prostredníkom lepšej zmluvy, ktorá bola založená na lepších sľuboch. (Hebrejom 8:6) 

Kresťania majú nádej na lepšie – a to by malo byť útechou: 

19 ... je vnášanie lepšej nádeje, cez ktorú sa približujeme k Bohu. (Hebrejom 7:19) 

13 Ale nechcem, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nezarmútili ako ostatní, 
ktorí nemajú nádej. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh privedie so 
sebou aj tých, čo spia v Ježišovi. 

15 Preto vám hovoríme slovom Pánovým, že my, ktorí sme nažive a zostaneme až do Pánovho 
príchodu, nepredídeme zosnulých. 16 Lebo sám Pán zostúpi z neba s krikom, s hlasom archanjela 
a s Božou trúbou. A mŕtvi v Kristovi vstanú prví. 17 Potom budeme my, ktorí sme nažive a 
zostaneme, uchvátení spolu s nimi v oblakoch v ústrety Pánovi vo vzduchu. A tak budeme vždy s 
Pánom. 18 Preto sa navzájom potešujte týmito slovami. (1. Tesaloničanom 4:13–18) 

34 ... vediac, že máte lepší a trvalý majetok. (Hebrejom 10:34, Berejská doslovná Biblia) 

Boh stvoril všetko, čo urobil, aby večnosť bola lepšia. Naveky bude lepšie (porov. Jeremiáš 32:38-41). 

Robiť veci pre nás lepšími sa páči Bohu, čo je tiež lepšie. A áno, Boh môže byť potešený (Hebr 11:5, 
13:16; 1 Peter 2:19-20, NLT) – nie je to lepšie aj pre Boha? 

Boh stvoril to, čo urobil, takže večnosť by bola lepšia. 
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Preto stvoril vesmír a preto stvoril mužov a ženy. 

Boží plán zahŕňa všetkých, ktorí budú poslúchať Jeho volanie v tomto veku (pozri tiež: Volá ťa Boh? ) a 
ďalších v budúcom veku (pozri aj bezplatnú online knihu: Univerzálna PONUKA Spásy. Apokatastasis: 
Môže Boh zachrániť stratených v vek, ktorý príde? Stovky písiem odhaľujú Boží plán spásy ). 

Kresťania musia pochopiť, že ich individuálnou úlohou je zlepšiť večnosť. 

Ale toto MUSÍ byť vykonané Božím spôsobom. 

12 Existuje cesta, ktorá sa človeku zdá správna, ale jej koniec je cestou smrti. (Príslovia 14:12; 
16:25) 

Sú ľudia, ktorí si myslia, že v mnohých smeroch robia svet lepším. A pokiaľ je to v súlade s Božími 
cestami, dúfajme, že sú. 

Napriek tomu sú ľudia, ktorí si myslia, že robia svet lepším, keď protestujú v prospech práv na potrat a 
rôznych foriem nemravnosti, ktoré odsudzuje Biblia. 

Sú ľudia, ktorí si myslia, že robia svet lepším, keď propagujú pohanské praktiky ako dobré. 

Je smutné, že väčšina ľudí sa presviedča a verí v názor iných, staršie tradície, ich túžby a/alebo ich srdce 
na Bibliu. Písmo však varuje: 

9 Srdce je nadovšetko ľstivé a zúfalo bezbožné; Kto to môže vedieť? 10 Ja, Pán, skúmam srdce, 
skúšam myseľ, aby som dal každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 
17:9–10) 

Máš srdce ochotné robiť veci Božím spôsobom? 

naozaj? naozaj? 

Dúfam, že áno. 

Zatiaľ čo Boh chce, aby ľudia konali dobro, tí, ktorí majú klamlivé srdce, to nerobia: 

20 Kto má ľstivé srdce, nenachádza dobro, a kto má prevrátený jazyk, upadá do zla. (Príslovia 
17:20) 

Aj keď veci vyzerajú z fyzického hľadiska ťažko, dôveruj Bohu: 

9 Ó, bojte sa Pána, vy jeho svätí! Niet núdze tým, ktorí sa Ho boja. 10 Mláďatá majú nedostatok a 
trpia hladom; Ale tým, ktorí hľadajú Pána, nebude chýbať nič dobré. (Žalm 34:9–10) 

31 Netrápte sa preto a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo 'Čo budeme piť?' alebo 'Čo si 
oblečieme?' 32 Lebo toto všetko hľadajú pohania. Lebo váš nebeský Otec vie, že toto všetko 
potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude 
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pridané. 34 Preto sa nestarajte o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa bude starať o svoje veci. 
Dostatočné na deň sú jeho vlastné problémy. (Matúš 6:31-34) 

Ak chcete maximalizovať svoj potenciál pre seba a ostatných, dôverujte Bohu a majte Ho ako svojho 
poradcu pri rozhodovaní: 

5 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum; 6 Na všetkých svojich 
cestách Ho uznávaj a on bude riadiť tvoje chodníky. 7 Nebuďte múdri vo svojich vlastných očiach; 
Bojte sa Pána a odíďte od zlého. 8 Bude to zdravie pre vaše telo a sila pre vaše kosti. (Príslovia 
3:5-8) 

Nebuď taký múdry vo svojich vlastných očiach, že nebudeš plne dôverovať Bohu. 

Bude pre vás lepšie dôverovať Bohu. 

Pracujte a podporujte Božie dielo, aby ste sa dostali k druhým. 
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6.  Existuje dlhodobý plán 

Teraz je Boh „Vyvýšený a Vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je Sväté“ (Izaiáš 57:15). 

Kresťania, ako dedičia Boha teraz a doslovné deti Božie, ktoré budú s Ním oslávené v blízkej budúcnosti 
(Rimanom 8:16-17), nakoniec urobia to isté. Kresťania budú obývať večnosť (hoci, na rozdiel od Boha, 
my všetci budeme mať začiatok). 

Sám Boh má na mysli dlhodobý plán: 

20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti nie dobrovoľne, ale kvôli Tomu, ktorý ho podrobil v 
nádeji; 21 lebo aj samotné stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy do slávnej slobody detí 
Božích. 22 Vieme totiž, že celé stvorenie spolu až doteraz stoná a namáha sa v pôrodných 
bolestiach. 23 Nielen to, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, aj my sami v sebe vzdycháme a 
túžobne očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24 Lebo v tejto nádeji sme boli 
spasení, ale videná nádej nie je nádejou; lebo prečo človek stále dúfa v to, čo vidí? 25 Ale ak 
dúfame v to, čo nevidíme, vytrvalo to očakávame. (Rimanom 8:20-25) 

Boh vedel, že v jeho stvorení budú ťažkosti, ale má plán. 

Všimnite si tri preklady Jeremiáša 29:11: 

11 Lebo poznám plány, ktoré mám s tebou, hovorí Pán, „plány, aby sa ti darilo a neublížilo ti, 
plány, ktoré ti dajú nádej a budúcnosť. (Jeremiáš 29:11, NIV) 

11 Lebo poznám myšlienky, ktoré o tebe myslím, hovorí Pán, myšlienky pokoja, a nie súženia, aby 
som ti dal koniec a trpezlivosť. (Jeremiáš 29:11, Douay-Rheims) 

11 Lebo poznám plány, ktoré mám s vami, hovorí Hospodin. „Sú to plány na dobro a nie na 
katastrofu, aby vám dali budúcnosť a nádej. (Jeremiáš 29:11, New Living Translation) 

Niektorí citujú Jeremiáša 29:11 ako dôkaz, že Boh má s nimi plán. A hoci Boh má plán pre všetkých, 
mnohí majú tendenciu neuvažovať o tomto verši v kontexte. 

Všimnite si, čo učí Biblia: 

11 Lebo poznám myšlienky, ktoré o vás myslím, hovorí Pán, myšlienky pokoja a nie zlého, aby 
som vám dal budúcnosť a nádej. 12 Potom ma budete vzývať a choďte sa ku mne modliť a ja vás 
vypočujem. 13 A budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým svojím srdcom. 14 

Dám sa vám nájsť, hovorí Pán, a privediem vás späť z vášho zajatia; Zhromaždím vás zo všetkých 
národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Pán, a privediem vás na miesto, z 
ktorého vás dám odviesť do zajatia. (Jeremiáš 29:11–14) 

Všimnite si, že plán bol exil. Byť pocestným, byť pútnikom. Preto by nás veriacich nemalo prekvapovať, 
že nie vždy sa k sebe hodíme. Zamyslime sa aj nad tým, čo napísal apoštol Peter: 
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9 Vy ste však vyvolené pokolenie, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho zvláštny ľud, aby ste 
mohli ohlasovať chvály Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla; 10 ktorí kedysi 
neboli ľudom, ale teraz sú ľudom Božím, ktorí nedosiahli milosrdenstvo, ale teraz dosiahli 
milosrdenstvo. 

11 Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov, zdržujte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú 
proti duši, 12 majte svoje správanie v úcte medzi pohanmi, aby, keď budú hovoriť proti vám ako 
zločincom, pre vaše dobré skutky, ktoré zachovávajú, oslavujte Boha v deň navštívenia. (1. Petra 
2:9-12) 

17 Lebo prišiel čas, aby sa súd začal v dome Božom; a ak to začne najprv u nás, aký bude koniec 
tých, ktorí neposlúchajú evanjelium Božie? 18 Teraz  " Ak je spravodlivý sotva spasený, kde sa 
zjaví bezbožník a hriešnik?" (1. Petra 4:17-18) 

28 A vieme, že všetky veci slúžia na dobré tým, ktorí milujú Boha, tým, ktorí sú povolaní podľa 
Jeho predsavzatia. (Rimanom 8:28) 

Niekedy sme zmätení, ale zamyslime sa nad tým, čo učí Písmo: 

24 Nauč ma a budem držať jazyk za zuby; Umožnite mi pochopiť, kde som sa mýlil. (Jób 6:24) 

8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. 9 Lebo 
ako sú nebesia vyššie ako zem, tak sú moje cesty vyššie ako vaše cesty a moje myšlienky sú 
vyššie ako vaše myšlienky. (Izaiáš 55:8–9) 

Verte a pochopte, že Boh má plán a nerobí chyby. Maj vieru (pozri aj našu bezplatnú online brožúru: 
Viera pre tých, ktorých Boh povolal a vyvolil ). 

Pre tieto ťažkosti sa vám bude lepšie, ak budete dôverovať Bohu (Hebrejom 12:5-11; Príslovia 3:5-8). A 
ak ste boli povolaní, vyvolení a verní v tomto veku (Zjavenie 17:14), budete vládnuť na zemi ako králi a 
kňazi (Zjavenie 5:10) s Ježišom počas tisícročného veku (Zjavenie 20:4-6) . Budete schopní naučiť ľudí, 
ako lepšie žiť, aby ste im pomohli v miléniu a v Posledný veľký deň (Izaiáš 30:21). 

Pochopte, že Otec aj Syn trpia hriechmi ľudstva (1Pt 6:5-6), navyše utrpením, ktoré sa Ježiš zaviazal 
zomrieť za naše hriechy (1Pt 4:1). Ježiš sa tým dobrovoľne podrobil (Ján 10:18), ale urobil to preto, aby 
zlepšil večnosť. 

Existujú lekcie, ktoré sa musíme v tomto živote naučiť, aby sme si vybudovali typ charakteru, ktorý nám 
pomôže zlepšiť večnosť. 

1 Ospravedlnení z viery teda máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, 2 skrze ktorého 
máme aj vierou prístup k tejto milosti, v ktorej stojíme a radujeme sa v nádeji na Božiu slávu. 3 A 
nielen to, ale chválime sa aj súženiami, pretože vieme, že súženie prináša vytrvalosť; 4 a 
vytrvalosť, charakter; a charakter, nádej. (Rimanom 5:1-4) 

5 Ale aj preto, venujte všetku usilovnosť, pridajte k viere cnosť, k cnosti poznanie, 6 k poznaniu 
sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, 7 k zbožnosti bratskú láskavosť 



61 
 

a k bratskej láskavosti lásku . 8 Lebo ak sú tieto veci vaše a je ich veľa, nebudete neplodní ani 
neplodní v poznaní nášho Pána Ježiša Krista. (2. Petra 1:5-8) 

Možno si myslíš, že z ťažkostí a skúšok nemáš úžitok, ale ak si kresťan, mal by si. 

Všimnite si niečo, čo napísal zosnulý Herbert W. Armstrong: 

PREČO Boh Stvoriteľ postavil ČLOVKA na zem? Pre Boží konečný najvyšší účel reprodukcie seba 
samého – pretvorenie seba samého, ako to bolo, najvyšším cieľom vytvoriť spravodlivý božský 
charakter v konečnom dôsledku v miliónoch nespočítaných splodených a narodených detí, ktoré 
sa stanú Božími bytosťami, členmi Božej rodiny. Človek mal vylepšiť fyzickú zem tak, ako mu ju 
Boh dal, dokončiť jej stvorenie (čo hrešiaci anjeli zámerne odmietli urobiť) a tým OBNOVIŤ 
VLÁDU BOŽU s Božím SPÔSOBOM života; a ďalej, práve v tomto procese UKONČENIE STVORENIA 
ČLOVEKA rozvíjaním Božieho svätého, spravodlivého CHARAKTERU s vlastným súhlasom človeka. 
Akonáhle je človeku vštepený tento dokonalý a spravodlivý charakter a človek sa premení zo 
smrteľného tela na nesmrteľného ducha, potom príde NEUVERITEĽNÝ ĽUDSKÝ POTENCIÁL – 
človek sa NARODÍ DO božskej Božej RODINY, obnoví vládu Boha na zemi, a potom sa podieľať na 
dokončení STVORENIA cez celú nekonečnú rozlohu VESMÍRU! ... Boh sa bude reprodukovať 
nespočetne miliónkrát! Takže v šiesty deň toho týždňa znovustvorenia Boh (Elohim) povedal: 
„Urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby“ (1 Moj 1:26). Človek bol stvorený, aby mal 
(s jeho súhlasom) zvláštny vzťah so svojím Stvoriteľom! Bol stvorený v podobe a podobe Boha. 
Dostal ducha (podstatu vo forme), aby bol vzťah možný (Armstrong HW. Mystery of the Ages. 
Dodd Mead, 1985, s. 102-103). 

Účelom budovania charakteru je byť lepší a vedieť lepšie slúžiť. 

Ako budujeme charakter? 

No, najlepší spôsob je poslúchať Ho. 

A to je pre naše dobro. 

19 Dnes proti vám volám nebo a zem za svedkov, že som vám predložil život a smrť, požehnanie a 
kliatbu; preto si vyvoľ život, aby si žil ty i tvoje potomstvo; 20 aby si miloval Pána, svojho Boha, 
aby si poslúchol jeho hlas a aby si sa k Nemu pridŕžal, lebo On je tvoj život a dĺžka tvojich dní. a 
aby ste bývali v krajine, ktorú Pán prisahal vašim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju 
dá.“ (5. Mojžišova 30:19–20) 

12 A teraz, Izrael, čo od teba žiada Hospodin, tvoj Boh, okrem toho, aby si sa bál Hospodina, 
svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, miloval ho a slúžil Hospodinovi, svojmu 
Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušu 13 a zachovávať prikázania Hospodinove a jeho 
ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem pre tvoje dobro ? (5. Mojžišova 10:12–13) 

Všimnite si, že Boh dal prikázania pre naše dobro. 

Môžete povedať, že to bolo v Starom zákone a že láska je to, čo je dôležité. 
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Do istej miery by ste mali pravdu. 

Do istej miery? 

Áno, do tej miery, do akej ste ochotní poslúchať Božie prikázania, ktoré sú láskavými pravidlami pre naše 
dobro, mali by ste pravdu. 

Ježiš učil: 

15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. (Ján 14:15) 

9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaň v mojej láske. 10 Ak budete zachovávať 
moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako som ja zachoval prikázania svojho Otca a zostávam 
v jeho láske. (Ján 15:9-10) 

Boh nás miloval a stvoril nás, aby sme túto lásku mohli prijať a mať z nej úžitok. Každá biblicky správna 
voľba, správne rozhodnutie a správna činnosť, ktorú robíme, nám pomáha budovať charakter. Pomôže 
to nám osobne aj ostatným. 

Apoštol Pavol napísal: 

1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (1. Korinťanom 11:1) 

12 ... zákon nie je z viery, ale „človek, ktorý ich plní, bude z nich žiť“. (Galaťanom 3:12)  
 
12 ... prikázanie sväté, spravodlivé a dobré. (Rimanom 7:12) 

Tí, ktorí budú skutočne napodobňovať Ježiša, budú rásť v milosti a poznaní Ježiša celú večnosť (2. Petra 
3:18), aby mohli lepšie dávať lásku. 

Apoštol Jakub a Ježiš vyhlásili, že láska je spojená s Božími prikázaniami: 

8 Ak skutočne plníš kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého, dobre robíš; 9 ak však prejavíte predpojatosť, dopúšťate sa hriechu a zákon vás usvedčil 
ako priestupníkov. 10 Lebo kto by zachovával celý zákon, a predsa v jednom zakopne, previní sa 
vo všetkých. 11 Lebo ten, čo povedal: Nescudzoložíš, povedal aj: Nezabíjaj. Ak teda nescudzoložíš, 
ale vraždíš, stal si sa priestupníkom zákona. (Jakub 2:8-11) 

37 Ježiš mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou mysľou. 38 Toto je prvé a veľké prikázanie. 39 A druhé je mu podobné: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého. 40 Na týchto dvoch prikázaniach visí celý Zákon a 
Proroci." (Matúš 22:37-40) 

Účelom prikázaní je prejavovať lásku (1. Timoteovi 1:5), robiť nás lepšími a pomáhať druhým byť lepšími. 

13 Vypočujme si záver celej veci: 



63 
 

Bojte sa Boha a zachovávajte jeho prikázania ,  
lebo toto je všetko pre človeka.  
14 Lebo Boh privedie na súd každé dielo,  
vrátane každého tajného, či už dobrého alebo zlého. (Kazateľ 12:13–14) 

Desať prikázaní nebolo nejakými svojvoľnými pravidlami alebo záťažou. 

Všimnite si niečo zo Starého a Nového zákona: 

18 Kde niet zjavenia, tam ľud odvrhne zdržanlivosť; Šťastný je však ten, kto dodržiava zákony. 

(Príslovia 29:18) 

3 Drahí priatelia, hoci som vám chcel napísať o našej spoločnej spáse, teraz sa cítim nútený 
napísať, aby som vás povzbudil, aby ste vrúcne bojovali za vieru, ktorá bola raz navždy zverená 
svätým. 4 Lebo medzi vás tajne vkĺzli istí muži – muži, ktorí boli už dávno označení na odsúdenie, 
ktoré sa chystám opísať – bezbožní muži, ktorí premenili milosť nášho Boha na povolenie na zlo 
a ktorí popierajú nášho jediného Majstra a Pána. , Ježiš Kristus. (Júda 3-4, NET Biblia) 

3 Lebo toto je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú 
zaťažujúce. (1. Jána 5:3) 

Desať prikázaní nie je na ťarchu, no ich dodržiavanie robí človeka šťastným. 

Boh chce, aby sme v tomto živote žili úspešný a šťastný život – aby sme sa tešili dobrému zdraviu, 
náročnej kariére, krásnemu manželstvu a šťastným deťom. Sľubuje požehnanie a zvláštnu ochranu tým, 
ktorí sa snažia konať Jeho vôľu a dodržiavať Jeho prikázania! 

2 Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako sa darí tvojej duši. 3 

Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a svedčili o pravde, ktorá je vo vás, ako aj vy 
chodíte v pravde. 4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. (3. 
Jána 2-4) 

26 Hľa, dnes predkladám pred teba požehnanie a kliatbu: 27 požehnanie, ak budeš poslúchať 
prikázania Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, 28 a kliatbu, ak nebudeš poslúchať 
prikázania Hospodinove. svojho Boha, ale odboč z cesty, ktorú ti dnes prikazujem (5. Mojž. 
11:26-28). 

19 Dnes proti vám volám nebo a zem za svedkov, že som vám predložil život a smrť, požehnanie a 
kliatbu; preto si vyvoľ život, aby si žil ty i tvoje potomstvo; 20 aby si miloval Pána, svojho Boha, 
aby si poslúchol jeho hlas a aby si sa k Nemu pridŕžal, lebo On je tvoj život a dĺžka tvojich dní. (5. 
Mojžišova 30:19–20) 

Žiť podľa Božej cesty prináša šťastie, ktoré je viac než len prchavé potešenie. Prináša istotu v ťažkých 
časoch: 

13 Šťastný je človek, ktorý nachádza múdrosť, a človek, ktorý získava rozum; 14 Lebo jeho zisk je 
lepší ako zisk striebra a jeho zisk nad rýdzo zlato. 15 Je vzácnejšia ako rubíny a všetko, po čom 
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túžiš, sa s ňou nedá porovnávať. 16 Dĺžka dní je v jej pravici, v jej ľavici je bohatstvo a česť. 17 Jej 
cesty sú cestami rozkoše a všetky jej chodníky sú pokoj. 18 Je stromom života pre tých, ktorí sa jej 
chopia, a šťastní sú všetci, ktorí si ju držia. (Príslovia 3:13–18) 

15 Šťastný je ľud, ktorého Bohom je Pán! (Žalm 144:15) 

21 Kto pohŕda blížnym, hreší; Ale kto sa zmiluje nad chudobnými, ten je šťastný. (Príslovia 14:21) 

14 Šťastný je muž, ktorý je vždy úctivý... (Príslovia 28:14a) 

5 Šťastný je ten, komu pomáha Boh Jakubov, ktorého nádeja je v Hospodina, jeho Boha, 6 ktorý 
stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich; Kto zachováva pravdu navždy (Žalm 146:5-6) 

Život podľa Božieho spôsobu nás robí skutočne šťastnými. Mali by sme to robiť a zároveň sa modliť o 
múdrosť (Jakub 1:5). 

Desať prikázaní nám bolo daných na vedomie, aby v nás pomáhalo budovať charakter, aby sme boli 
schopní byť lepšími a zlepšiť večnosť. V tomto živote môžeme zlepšiť našu vlastnú večnosť, ak Mu 
skutočne dôverujeme. 

Apoštol Pavol bol však kvôli prekrúcaniu zo strany náboženských vodcov inšpirovaný písať o „tajomstve 
nezákonnosti“ (2. Tesaloničanom 2:7). Podľa Ježiša v týchto posledných časoch vzrastie nezákonnosť a 
spôsobí, že láska mnohých vychladne (Matúš 24:12). Žiaľ, pomôže to viesť ku konečnému konečnému 
času „Tajomstvo Veľký Babylon“ (Zjavenie 17:5) – náboženská sila v meste siedmich vrchov (Zjavenie 17: 
9,18 ). Viac o tomto a o Desatore nájdete v bezplatnej online brožúre: Desať prikázaní: Desatoro, 
kresťanstvo a zviera . 

Boží plán je lepší 

Druhá časť Božieho plánu bude lepšia ako prvá časť plánu, pretože: 

8 Koniec veci je lepší ako jej začiatok; (Kazateľ 7:8) 

Všimnite si však rozdiel medzi tými, ktorí pochybujú o Bohu, a skutočným Božím ľudom: 

13 Tvoje slová boli proti mne tvrdé : Hovorí Pán: Vy však hovoríte: Čo sme hovorili proti tebe? 14 

Povedal si: Je zbytočné slúžiť Bohu; Aký je úžitok z toho, že sme zachovávali Jeho nariadenie a že 
sme kráčali ako smútiaci pred Pánom Zástupov? 15 A tak teraz nazývame pyšných 
blahoslavenými, lebo tí, čo páchajú zlo, vstali; Dokonca pokúšajú Boha a sú slobodní.'“ 

16 Potom tí, čo sa báli Hospodina, hovorili medzi sebou a Pán ich vypočul a vypočul; Preto bola 
pred Ním napísaná pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Pána a rozjímajú o jeho mene. 

17 „Budú moji,“ hovorí Pán zástupov, „v deň, keď z nich urobím svoje klenoty. A ušetrím ich, ako 
človek ušetrí svojho vlastného syna, ktorý mu slúži." 18 Potom budeš opäť rozlišovať medzi 
spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu neslúži. (Malachiáš 3:13–
18) 
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Všimnite si nasledujúce proroctvo: 

6 Lebo sa nám narodilo Dieťa, daný nám je Syn; A vláda bude na Jeho pleci. A Jeho meno sa bude 
volať Úžasný, Radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. 7 Vzrast Jeho vlády a pokoja 
nebude konca , Na tróne Dávidovom a nad Jeho kráľovstvom, aby ho usporiadal a upevnil 
súdom a spravodlivosťou Od toho času až naveky. Horlivosť Pána zástupov to vykoná. (Izaiáš 9:6-
7) 

Takže Boh zvýši svoju vládu a pokoj a nebude tomu konca. Vylepšovanie vecí nemá konca-kraja. 

„Apoštoli, ako to urobil Ježiš, ohlasovali evanjelium – DOBRÚ NOVINKU o nadchádzajúcom LEPŠOM 
SVETE“ (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Prichádzajúce kráľovstvo Božie je večné: 

13 Tvoje kráľovstvo je večné kráľovstvo a tvoje panstvo trvá po všetky pokolenia. (Žalm 145:13) 

3 Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné sú jeho zázraky! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a 
jeho vláda je z pokolenia na pokolenie. (Daniel 4:3) 

27 Potom kráľovstvo a panstvo a veľkosť kráľovstiev pod celým nebom bude dané ľudu, svätým 
Najvyššieho. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a všetky panstvá mu budú slúžiť a poslúchať ho. 
(Daniel 7:27) 

Všimnite si, že svätým bude dané večné kráľovstvo. To je v súlade s tým, čo bol inšpirovaný k napísaniu 
apoštola Petra: 

10 Preto, bratia, snažte sa ešte viac upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo ak to budete robiť, 
nikdy sa nepotknete; 11 lebo tak vám bude poskytnutý hojný vstup do večného kráľovstva nášho 
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2. Petra 1:10-11) 

Znamená to, že poznáme všetky podrobnosti? 

Nie, ale dal nám schopnosť pochopiť a vidieť niektoré z Jeho plánov: 

10 Videl som úlohu od Boha, ktorou sa majú zaoberať synovia človeka. 11 On urobil všetko 
krásnym vo svojom čase. Do ich sŕdc vložil aj večnosť, okrem toho, že nikto nemôže zistiť dielo, 
ktoré Boh koná od začiatku do konca. (Kazateľ 3:10–11) 

12 Zatiaľ vidíme v zrkadle, matne, ale potom tvárou v tvár. Teraz viem čiastočne, ale potom 
budem vedieť, ako som tiež známy. (1. Korinťanom 13:12) 

9 Ale ako je napísané: 

"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú." (1. Korinťanom 2:9) 
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Takže práca je niečo, čo Boh chce, aby ľudia robili. Boh nechá tých, ktorí sa stanú Jeho, aby konali skutky, 
aby bola večnosť lepšia. Takže môžeme poznať časť plánu a plán je lepší, ako sme pochopili. 

Dokonca aj v časoch Starého zákona niektorí zahliadli večnosť a realitu Božieho plánu (Hebr 11:13-16). 

Aby ste získali predstavu, o koľko lepšia bude večnosť v Božom kráľovstve v porovnaní s „týmto 
súčasným zlým vekom“ (Galaťanom 1:4), všimnite si nasledovné: 

3 A počul som mocný hlas z neba, ktorý hovoril: Hľa, Boží stánok je s ľuďmi a on bude bývať s 
nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi a bude ich Bohom. 4 A Boh im zotrie každú slzu 
z očí; už nebude smrti ani smútku ani kriku. Už nebude viac bolesti, lebo prvé veci sa pominuli." 

5 Potom Ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A On mi povedal: Napíš, lebo 
tieto slová sú pravdivé a verné. (Zjavenie 21:3-5) 

7 ... bude ich večná radosť. (Izaiáš 61:7) 

18 Lebo si myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania so slávou, ktorá sa na nás 
zjaví. (Rimanom 8:18) 

Nielenže sa skončí utrpenie, ale aj skutočná radosť. A vy môžete mať časť zvyšujúcu túto radosť. 
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7.  Záverečné komentáre 

Odhaduje sa, že celkovo žije 40 až 110 miliárd ľudských bytostí (a väčšina z nich zomrela). 

Účelom ľudstva nie je márne uctievať Boha, aby sme hromadili potešenie pre seba a slávu pre Neho. 
Zatiaľ čo večnosť bude pre nás plná rozkoší a Boh je hodný väčšej slávy, ako teraz dokážeme pochopiť, 
naším cieľom je urobiť večnosť lepšou aj pre iných. 

Ježiš urobil miesto pre každého z nás (Ján 14:2), keď nás Boh individuálne utvára (Žalm 33:15), aby nás 
zdokonalil (Žalm 138:8). On dokončí dielo, ktoré začal v každom z nás, ktorí sme ochotní (Filipanom 1:6). 

Miliardy z nás sú rôzne a máme rôzne spôsoby darovania. Našou hlavnou úlohou je zlepšiť večnosť – to 
znamená, že áno, VY budete mať jedinečný spôsob dávania. Ak nakoniec neodmietnete podporovať 
Božie Kráľovstvo, budete mať svoj podiel na tom, aby bola večnosť lepšia pre každého z najmenej 40 
miliárd iných a potom ešte pre viac (1 Kor 12:26; Jób 14:15; Gal 6: 10)! 

Biblia učí, že si máme druhých vážiť lepšie ako seba (Filipanom 2:3). Preto zvážte, že takmer každý, koho 
ste kedy stretli, vám jedného dňa pomôže urobiť večnosť lepšou (a vy pre nich). Každý, koho ste zle 
odhadli, mali voči nemu predsudky, o ktorých ste mali nesprávne myšlienky, možno ste boli odrezaní od 
premávky, zle sa s nimi zaobchádzalo, ako aj tí, ku ktorým ste boli láskaví, možno budete musieť 
pracovať. Preto sa snažte „buďte k sebe láskaví, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi 
odpustil vám“ (Efezanom 4:32). „Čo závisí od vás, žite so všetkými pokojne“ (Rímskym 12:18). 

Keďže večnosť trvá nekonečne dlho, zvážte, že v skutočnosti budete môcť poznať 40 miliárd 
(pravdepodobne viac) ľudí oveľa lepšie, ako teraz poznáte seba! 

Možno budete musieť skutočne pracovať pre niektorých, o ktorých ste si mysleli, že Boh ich nikdy 
nemôže použiť (Mt 21:28-32) – lebo „mnohí prví budú poslední a poslední prví“ (Mk 10:31). 

Zamyslite sa ďalej, že Biblia učí, že všetci ľudia – vrátane tých, na ktorých vám možno nezáleží – majú 
potenciál byť naplnení celou Božou plnosťou: 

14 Preto skláňam kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, 15 od ktorého je pomenovaná celá 
rodina na nebi i na zemi, 16 aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy, aby ste sa posilnili silou. 
skrze svojho Ducha vo vnútornom človeku, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach; 
aby ste, zakorenení a zakotvení v láske, 18 mohli spolu so všetkými svätými pochopiť, aká je šírka 
a dĺžka, hĺbka a výška, 19 aby ste poznali Kristovu lásku, ktorá prechádza poznaním; aby ste boli 
naplnení celou Božou plnosťou . (Efezanom 3:14-19). 

Máme sa učiť a učiť sa viac (2Pt 3:18). 

Viac vedomostí bolo prorokovaných na čas konca (Daniel 12:4) , vrátane obnovy vecí, ktoré boli stratené 
(Matúš 17:11). 

Zdá sa, že poznanie, prečo Boh urobil všetko, čo urobil, je niečo, čo treba úplnejšie obnoviť. 

Ako to Boh robí? 



69 
 

9 „Koho bude učiť známosti? A koho prinúti pochopiť posolstvo? Tí, ktorí sú práve odstavení od 
mlieka? Tie práve vytiahnuté z pŕs? 10 Lebo príkaz musí byť za príkazom, príkaz za príkazom, rad 
za radom, rad za radom, tu trochu, tam trochu.“ (Izaiáš 28:9-10) 

10 Ale Boh nám ich zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch skúma všetky veci, áno, aj hlbiny Božie. 
(1. Korinťanom 2:10) 

Takže keď sa pozrieme na rôzne texty z Písiem, môžeme sa naučiť náuku. A ak nás vedie Boží Duch, 
môžeme pochopiť ešte viac. 

A ako by mali jednotliví kresťania reagovať, keď čelia novým teologickým poznatkom? 

Modliť sa k Bohu za pochopenie, ako spomínal Jób, je jedným z krokov, ktoré treba urobiť: 

24 Nauč ma a budem držať jazyk za zuby; Umožnite mi pochopiť, kde som sa mýlil. (Jób 6:24) 

V Novom zákone dali Berejci vznešený príklad: 

10 Potom bratia hneď v noci poslali Pavla a Sílasa do Berey. Keď prišli, vošli do židovskej 
synagógy. 11 Títo boli spravodlivejší (ušľachtilejší, KJV) ako tí v Tesalonike v tom, že prijali slovo so 
všetkou pohotovosťou a denne skúmali Písma, aby zistili, či je to tak. (Skutky 17:10–11) 

Časťou účelu tejto knihy bolo poskytnúť písma, aby všetci, ktorí sú ochotní, videli, že je to tak. Súčasťou 
môjho zámeru pri písaní bolo podeliť sa o Božiu pravdu všetkým, ktorí môžu mať otvorené uši. 

Boh má pre teba plán. Boh ťa miluje a chce, aby si miloval druhých. Máte žiť podľa Jeho láskyplného 
spôsobu života. Zvyšovanie skutočnej lásky: to možno považovať za zmysel života. 

Modlite sa, aby ste boli na Božej strane (Jozua 5:13-14). "Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?" 
Rimanom 8:31). 

Biblia učí, že celé stvorenie, vrátane ľudí, bolo urobené „veľmi dobrým“ (Genesis 1:31) a že On stvoril a 
požehnal siedmy deň (Genesis 2:2-3). 

Biblia učí, že hoci Boh stvoril ľudí rovných, hľadali mnoho nesprávnych ciest (Kazateľ 7:29) . 

Opäť si prosím uvedomte, že Biblia učí: 

8 Koniec veci je lepší ako jej začiatok; Trpezlivý duchom je lepší ako pyšný duchom. (Kazateľ 7:8) 

Začiatok bol veľmi dobrý a koniec bude ešte lepší. 

Boh stvoril ľudstvo, aby sa rozmnožovalo a bolo súčasťou jeho rodiny (Malachiáš 2:15). 

Urobil nás, aby sme mali účasť na Jeho sláve (Rimanom 8:17) a vládli vesmíru (Židom 2:5-17). Ježiš učil, 

že „blaženejšie je dávať ako prijímať“ (Skutky 20:35). 
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Boh STVORIL ľudstvo, aby rozdával lásku (1J 4:7-12) a aby bolo viac lásky vo vesmíre (Mt 22:37-39). To je 
zmysel života. 

Aké je tajomstvo Božieho plánu? Prečo Boh niečo stvoril? 

Boh stvoril to, čo urobil, aby bola večnosť lepšia (Hebr 6:9, 11:16; Filipanom 1:23). 

Preto stvoril vesmír a preto stvoril mužov a ženy. Špeciálne vytvoril vesmír ako dedičstvo/dedičstvo pre 
Ježiša a celé ľudstvo. 

Ľudia, ktorým je udelený večný život, urobia večnosť lepšou. 

Boží plán zahŕňa všetkých, ktorí budú dbať na jeho volanie v tomto veku (pozri tiež bezplatnú online 
brožúru Volá ťa Boh? ) a ďalších v budúcom veku (pozri tiež Univerzálna PONUKA Spásy, Apokatastasis: 
Môže Boh zachrániť stratených v vek, ktorý príde? Stovky písiem odhaľujú Boží plán spásy ). 

Kresťanstvo alebo nie, prečo ťa Boh stvoril? 

Vaším cieľom v tomto živote je budovať charakter, aby ste mohli maximalizovať svoj potenciál a zvýšiť, o 
koľko lepšie môžete zlepšiť večnosť. 

Boh ŤA stvoril, aby si mohol používať svoje jedinečné talenty (Matúš 25:14-23; Lukáš 19:11-19) na 
rozdávanie lásky, aby si zlepšil večnosť! 

Preto Boh stvoril to, čo urobil. Preto ŤA Boh stvoril. 
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Pokračujúca cirkev Božia 

Kancelária Pokračujúca cirkev Božia v USA sa nachádza na adrese: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

Kalifornia, 93433 USA. Máme podporovateľov po celom svete a na všetkých obývaných kontinentoch (na všetkých 

kontinentoch okrem Antarktídy). 

Pokračujúca cirkev Božia Informácie o webovej lokalite 
 

CCOG.ORG Hlavná stránka Pokračujúcej cirkvi Božia s odkazmi na literatúru v 100 jazykoch. 
CCOG.ASIA Webová stránka zameraná na Áziu s viacerými ázijskými jazykmi. 
CCOG.IN Webová stránka zameraná na Indiu s niektorými indickými jazykmi. 
CCOG.EU Webová stránka zameraná na Európu s viacerými európskymi jazykmi. 
CCOG.NZ Webová stránka zameraná na Nový Zéland. 
CCOGAFRICA.ORG Webová stránka zameraná na Afriku. 
CCOGCANADA.CA Webová stránka zameraná na Kanadu. 
CDLIDD.ES Toto je úplne španielska webová stránka. 
CG7.ORG This is oriented towards 7th day Sabbath keepers. 
PNIND.PH Webová stránka zameraná na Filipíny s trochou tagalčiny. 
 

Rádio a videokanály YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Online rádio o proroctve biblických správ.  
Bible News Prophecy kanál. Sermonettes na YouTube, BitChute, Brighteon a Vimeo.  
CCOGAfrica kanál. Video správy YouTube a BitChute z Afriky. 
CCOG Animations Animované správy na YouTube BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Kázne na YouTube a BitChute. 
 

Webové stránky so správami a históriou  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Webová stránka cirkevných dejín. 

COGWRITER.COM Webové stránky o správach, histórii a proroctvách 
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(Back cover) 

Biblia odhaľuje mnoho tajomstiev 

Biblia hovorí o tajomstve, ktoré bolo utajované od počiatku sveta (Rimanom 16:25-27), ale že je zjavené 
v prorockých písmach – „slovo pravdy“ (2. Timoteovi 2:15; Jakub 1:18 ). 

Biblia hovorí o mnohých tajomstvách, ako je tajomstvo Božieho kráľovstva (Marek 4:11), tajomstvo 
milosti (Efezanom 3:1-5), tajomstvo viery (1. Timoteovi 3:9), tajomstvo o manželskom vzťahu (Efezanom 
5:28-33), o tajomstve nezákonnosti (2 Tesalonickým 2:7), o tajomstve zmŕtvychvstania (1 Kor 15:51-54), 
o Kristovom tajomstve (Efezanom 3:4) tajomstvo Otca (Kolosanom 2:2), tajomstvo Boha (Kolosanom 2:2; 
Zjavenie 10:7) a dokonca aj tajomstvo Veľkého Babylonu (Zjavenie 17:5). 

Kniha, Tajomstvo Božieho plánu: Prečo Boh niečo stvoril? Prečo ťa Boh stvoril?, vysvetľuje 

prostredníctvom Písma mnohé záhady a pomáha odpovedať na otázky ako: 

Je „blažená vízia“ konečným Božím plánom? 

Urobil Boh ľudí rovných? 

Prečo existuje utrpenie? 

Má Boh pre VÁS plán? 

Má Boh plán pre tých, ktorí nie sú kresťanmi? 

Čo má láska spoločné s Božím plánom? 

Je Božím plánom, aby všetci, ktorí na Neho odpovedia, boli schopní dávať lásku jedinečným 

spôsobom, aby bola večnosť lepšia pre nich osobne a všetkých ostatných? 

Áno, môžete vedieť, prečo Boh niečo stvoril a prečo Boh stvoril VÁS! 
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