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Toto je pre všetkých, ktorí tu dnes sú. Mal som v pláne kázať o jednej veci, ale
keď som vkročil sem, tak som si uvedomil, že musím kázať o niečom inom, o niečom, čo je mi
veľmi drahé. Možno tu budeme dlhšie, ale toto je nevyhnutné. Ak chcete vedieť, o čom je toto
zhromaždenie, toto sa dnes dozviete: Je o Evanjeliu Ježiša Krista. A vy poviete: “Jáj, to
poznám!" Nie, nepoznáte, a ani ja ho nepoznám. Ja o ňom niečo viem, vy o ňom niečo viete,
ale neviete všetko, čo sa dá o ňom vedieť. V súčasnosti je nám v Amerike v podstate hovorené,
že Evanjelium je tak nejak tá prvá vec, ktorú sa naučíte, a potom pokračujete k niečomu oveľa
väčšiemu. Nie. Ako som povedal včera večer, v momente, keď sa Ježiš vráti, budete vedieť
VŠETKO o druhom príchode. Ale ak aj budete večnosť večností v nebi, aj tak nebudete schopní
porozumieť celej Božej sláve zjavenej v Jeho Evanjeliu. Budem hovoriť o Evanjeliu a podelím
sa s vami o niektoré veci, ktoré ste možno nikdy predtým nepočuli. Chcem, aby sme začali v 2.
liste Korinťanom. Tak tam poďme, 2. list Korinťanom, kapitola 5, verše 20 a 21. "Teda za Krista
posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s
Bohom!" Toto je aj moja prosba dnes smerom k vám - aby ste sa zmierili s Bohom, stali sa
kresťanmi, uverili v Pána Ježiša Krista a boli spasení. No, ale tu je ten problém: je tak veľa ľudí,
ktorí vám toto dnes povedia, ale potom vás možno začnú viesť cez nejaký krátky program,
položia vám zopár otázok, a ak poviete áno na každú z nich, na konci sa vás spýtajú, či sa
chcete s nimi pomodliť jednu modlitbu. A ak to urobíte, povedia vám: "Si spasený/á! Vitaj v
Božej rodine!" A, je mi ľúto, ale ja toto neurobím. Ja vám poviem o Evanjeliu, a budem vás
prosiť, aby ste sa odvrátili od hriechu a uverili v Ježiša Krista. Poviem vám, ako môže človek
získať uistenie, ako môže vedieť, že je spasený, ale ja vám nemôžem povedať "si spasený/á" to je práca Svätého Ducha. A budem vás varovať mnohými varovaniami z Evanjelia, že bez
ohľadu na to, ako často voláte k Bohu, aby ste boli spasení, alebo ako veľa viery si myslíte, že
máte - ak sa váš život nezačne meniť, je veľmi malá pravdepodobnosť, že ste uverili v Pána
Ježiša Krista na spasenie. Toto je tá stará cesta a ja to ako posol musím jasne povedať. Musím
vám však tiež jasne povedať, čo je Evanjelium, a to aj dnes urobíme. Takže, vo verši 21 Pavol
píše, hovoriac o Bohu a Kristovi, že "On učinil Jeho", Boh učinil Ježiša, "ktorý nepoznal hriechu,
učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v Ňom." Viem, že ste tento verš

už počuli, ale rozumiete mu? Pozrime sa na jeho prvú časť: On - Boh - učinil Jeho - Ježiša ktorý nepoznal hriechu, hriechom za nás. Viete, je mnoho vecí, ktoré Ježiš urobil, ktoré boli
úžasné, je tak? Absolútne úžasné veci: vyháňal démonov, kráčal po vode, utíšil moria, kriesil
mŕtvych. Urobil tak mnoho vecí, ale viete, čo ja verím, že je tá najúžasnejšia vec na Kristovi?
On bol bez hriechu. Chcem, aby ste sa nad tým zamysleli. Poviete, ach áno, On nikdy neporušil
Boží zákon. To je pravda, ale poďme hlbšie, chcem, aby ste rozmýšľali. V celom vašom živote,
v celom živote vášho tela a mysle nebol jediný moment, JEDINÝ MOMENT, --> kedy by ste
milovali Boha tak, ako si Boh zaslúži byť milovaný. Uvedomujete si to? V celom vašom živote
neexistuje jediný moment, v ktorom by ste milovali Boha tak, ako si to Boh zaslúži. No Kristus
miloval Otca každý moment každého dňa celého Jeho života presne tak, ako si Otec zaslúži byť
milovaný. Vo vašom ani mojom živote nebol jediný moment, keď by sme urobili to, čo sme
urobili dokonale na Božiu slávu. Ani jediný raz to tak nebolo - ale každý čin, každá myšlienka,
ktoré Kristus kedy učinil alebo mal, všetky činy a myšlienky - On ich učinil dokonale na Božiu
slávu. CHCETE BYŤ SPASENÍ PRE VAŠE DOBRÉ SKUTKY? Potom musíte urobiť toto:
Musíte kopírovať, imitovať Ježiša Krista vo všetkom, od momentu vášho narodenia až do
momentu vašej smrti. Myslím, že už to vidíte: zlyhali ste, na to nemáte. Premýšľajte o tom.
Niekto sa ma raz opýtal: "Brat Paul, čo je najväčší hriech?" A ja som tak trochu žartovne
odpovedal: "No, myslím, že najväčší hriech by bolo porušenie najväčšieho prikázania."
Najväčšie prikázanie je milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, dušou, mysľou
a silou. Vy ste to nikdy neurobili a ani ja. Ale Kristus to žil celý život, premýšľajte nad tým. Akým
človekom On bol, aká nádherná osoba kráčala po tejto zemi! Ale tu sa píše: "Lebo Toho, ktorý
nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom." Čo to znamená? Ak viete niečo o teológii, tak viete
toto: práve teraz sa dostávame na veľmi nebezpečné miesto. Čo to znamená, že Otec učinil
Ježiša hriechom za nás? Niektorí z najväčších teológov na svete povedali: "buď veľmi, veľmi
opatrný, čo teraz povieš - nepovedz priveľa, nepovedz primálo. Toto je veľmi ťažký text." Vidíte?
Čítali ste ho možno veľakrát, ale sadli ste si niekedy a povedali si: "Čo tu Pán hovorí?"
Znamená to, že keď bol Ježiš Kristus na kríži, tak sa nejako Jeho dokonalý charakter stal
poškvrneným a skazeným - hriešnym? Že sa nejako zvrhol z tej nádhernej bytosti, ktorou bol, a
stal sa niečím morálne groteskným a skazeným, ako je hriech? Toto to znamená? Absolútne
nie! Na tom kríži nebol jediný moment, kedy by Ježiš nebol ničím iným, ako nepoškvrneným
Baránkom Božím. Absolútne dokonalým. Potom čo znamená, že On bol učinený hriechom?
Odpoveď je v druhej časti tohto verša. Tu sa hovorí: "Lebo Toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil
za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v Ňom." Takže - všetko, čo sa
musíme sami seba opýtať, je toto: Ako sa hriešnik stane spravodlivým? Čo to znamená, že

hriešnik sa stane spravodlivým? Znamená to toto: v momente, keď nejaký človek uverí v Ježiša
Krista, to neznamená, že presne v tom momente sa z neho stane dokonale spravodlivý človek,
ktorý už nikdy nezhreší, neznamená to, že sa z neho stane dokonale spravodlivé stvorenie,
ktoré nie je schopné hrešiť. Tento pojem je právny pojem, je to súdny pojem. Znamená to toto:
V momente, keď uveríte v Ježiša Krista, pred Božím Trónom ste právne vyhlásení za
zmiereného s Bohom. A nielen že ste právne vyhlásení za zmiereného s Bohom teraz, ale Boh
s vami jedná ako s človekom, proti ktorému NIČ nemá. Nie je táto pravda nádherná? On vás
právne vyhlásil za zmierených s Ním preto, čo Kristus za vás vykonal. A potom vás považuje za
takých nie na základe toho, ako ste žili v ten konkrétny deň, ale na základe dokonalého a
dokonaného Kristovho diela. Prenesme teraz toto na to, čo to znamená, že Boh "Toho, ktorý
nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom." Neznamená to, že Kristus sa na kríži stal skazeným
alebo akýmkoľvek spôsobom nečistým, čo sa týka Jeho osoby alebo charakteru. Znamená to
toto: že hriech Božieho ľudu bol pripísaný Kristovi. Náš hriech bol položený na Neho. Keď
veriaci uverí v Ježiša, nie je mu len udelená milosť, ale je mu darovaná Kristova spravodlivosť.
Je to, ako keby bol do Kristovej spravodlivosti oblečený. Na tom kríži bol náš hriech položený
na Krista. Rozumiete tomu? Bol mu pripísaný, považovaný za Jeho. Aj keď On bol
nepoškvrnený, neskazený Boží Baránok bez hriechu, náš hriech bol položený na Neho, naša
vina bola položená na Neho a Otec s Ním jednal tak, ako mal jednať s nami. Vidíte to? Ako mal
jednať s nami? Božia prchlivosť, spravodlivý Boží hnev mal byť vyliaty na celé ľudstvo pre naše
zločiny, ale naša vina bola položená na Krista a to, čo sme si zaslúžili my, bolo položené na
Neho. Vina, ktorú niesol, bola našou vinou, bola to pripísaná vina, to však neznižuje tú bolesť.
Bola to reálna vina. Predstavte si človeka zrodeného v hriechu, ktorý v hriechu prežije celý
život. Je to človek nečistých perí a býva uprostred ľudí nečistých perí. Je zvyknutý na hriech a
je zvyknutý na odsúdenie. Je zvyknutý na Boží zamračený výraz a napriek tomu Biblia hovorí:
keď tento človek zomrie a bude stáť pred Bohom, bude to strašné pre toto hriešne stvorenie
postaviť sa pred svätého Boha. Tá hanba! Aj keď srdce tohto človeka je ako z kameňa, bude
niesť neuveriteľnú hanbu kvôli svojmu hriechu. Teraz si predstavte toto: Svätého
nepoškvrneného Božieho Syna, ktorý nikdy nepoznal hriech, nikdy neurazil svojho Otca, ktorý
poznal iba Otcov úsmev a nič iné. Na tom kríži v jeden moment On niesol všetok tvoj hriech a
tvoju vinu a pocítil Otcov odpor. Neexistujú slová, ktorými by sa dalo opísať, aké to bolo.
Predstavte si dámy - niektoré z vás ste sa nikdy v živote nestretli so skazenosťou sveta a ulice,
žili ste chránený život v čistote a dobrote. A pôjdete hore, povedzme do Chicaga, a budete
svedčiť na uliciach, a dostanete sa medzi skupinu prostitútok, zatvrdnutých a skazených,
zničených. A začnete im svedčiť, no náhle sa objaví polícia a všetky tie ženy na ulici vrátane

vás zatkne a hodí do antona. Teraz - tie prostitútky toto zažili miliónkrát, je tak? Smejú sa,
rozprávajú vtipy a nadávajú policajtom. Ale vy, vy ledva dýchate. Vaša hanba je tak veľká, cítite
sa tak pošpinené. Nikdy v živote ste niečo podobné nezažili. A potom vás vezmú dole na
okrsok, správajú sa k vám hrubo, odoberú vám odtlačky prstov, robia si z vás posmech, odfotia
vás a potom vás hodia do cely. A ako tam sedíte v tej cele, všetky tie prostitútky sa len bavia,
hovoria o tom, kto za nich príde zaplatiť kauciu, robia si nechty, žartujú o tom, ako sú v pohode
a absolútne ich to neotravuje. Ale vy, vás to vo vnútri zožiera, celá tá hanba... Vidíte to? Nie ste
zvyknuté na takéto veci a cítite sa pošpinené. Teraz si predstavte Krista, ktorý nepoznal hriech,
a predsa na tom kríži tvoja vina, tvoj hriech, bol pripísaný Jemu a Otec sa správal k svojmu
Synovi tak, ako sa mal správať k tebe. To je úžasná, úžasná vec. V Písme je text, v liste
Galaťanom, v kapitole 3, ktorý hovorí toto: Verš 10: "Zlorečený je každý, kto nezotrváva vo
všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil." Teraz chcem hovoriť o tebe a o mne pred
Kristovou obeťou, a poviem veľmi, veľmi tvrdé veci, ale poviem ich len preto, aby si si nakoniec
uvedomil/a, čo Ježiš pre teba vykonal. "Zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je
napísané v knihe zákona, aby to činil." To sme ty a ja - zlorečení, prekliati. Ten, kto porušil
jedno prikázanie Zákona, je vinný, ako keby ich porušil všetky. A my sme ich skutočne aj
porušili všetky. Neexistuje prikázanie, ktoré by sme ty a ja nejakým spôsobom neporušili. A
Biblia hovorí, že z tohto dôvodu sme pod kliatbou. Pred Kristom sme pod kliatbou. Byť pod
kliatbou znamená byť odpísaný, odrezaný od Boha a od Jeho ľudu. Ja však mám pocit, že
najúčinnejší spôsob, ako to opísať, je tento: Byť pod kliatbou znamená, že pred svätými
nebesiami, pred všetkými nádhernými stvoreniami, ktoré prebývajú v prítomnosti Boha, sme ty
a ja tak skazení, temní, tak odporní, tak prevrátení, tak nechutní pred všetkými týmito
bytosťami, že posledná vec, ktorú by sme počuli, keby sme spravili náš prvý krok do pekla, by
bolo celé Stvorenstvo vstávajúce na nohy a aplaudujúce sa oslavujúce Boha za to, že nás
odpratal z tejto zeme. Takto zlý človek je. A ak sa vám to nepáči, tak sa vám nemôže páčiť
Evanjelium. Toto je realita nášho hriechu. Vy poviete: "Brat Paul, prečo toto hovoríš?" Pretože
chcem, aby ste milovali Boha, aby ste vnímali hodnotu Evanjelia. Viete, bohatý človek by sa na
mňa ani nepozrel, keby som mu ponúkol salámový sendvič. Hladujúci človek by mi za takéto
jedlo pobozkal ruku. Viete, čím viac si uvedomíme, ako veľmi temní, prevrátení, pokrivení,
porušení, špinaví a odporní sme naozaj boli predtým, ako sme prišli ku Kristovi, tým väčšiu
radosť máme z toho, čo Ježiš pre nás urobil, najmä preto, lebo vieme, že On to všetko musel
niesť miesto nás. Kristus niesol toto zlorečenstvo, On niesol túto kliatbu. On vytrpel kliatbu,
ktorá bola moja, On vytrpel kliatbu, ktorá bola tvoja - rozumiete tomu? Akú cenu zaplatil? Keď
toto raz pochopíte, už nikdy viac sa nepýtate, či vás miluje alebo nie. Ak vykonal toto, urobí

čokoľvek. Teraz by som vám chcel ukázať, aké to je, aké to bolo pre Krista trpieť pod našou
kliatbou, chcem, aby sme na chvíľu prešli do Matúša 5, k blahoslavenstvám. Vezmime si
blahoslavenstvá a obráťme ich naruby. Pretože blahoslavenstvá sú všetky o Božích
požehnaniach. Obráťme ich naruby a uvidíme, čo sa z blahoslavenstiev môžeme dozvedieť o
kríži. Je napísané, že blahoslaveným patrí nebeské kráľovstvo. "Blahoslavení chudobní
duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo." Blahoslaveným patrí nebeské kráľovstvo, ale
zlorečeným je odmietnutý vstup. Viete, vám patrí nebeské kráľovstvo, lebo Kristus niesol toto
zlorečenstvo a bol mu odmietnutý vstup, keď volal "Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?"
Zakaždým, keď sa vás niekto opýta "Ako sa máš?" a vy poviete "Som požehnaný", tak si
uvedomte toto: jediný dôvod tvojho požehnania je ten, že Ježiš bol pod tvojou kliatbou. Dáva to
tvojmu požehnaniu úplne nový zmysel, že? Oddeľuje nás to od všetkej povrchnosti.
Blahoslavení sú prijímateľmi Božej útechy; zlorečení/prekliati sú prijímateľmi Božieho hnevu.
Pavol hovorí o úteche, ktorá mu bola daná, a ktorou môže on tešiť ďalších. Žalm 103 nám
hovorí o Božej úteche voči veriacemu. Jediným dôvodom toho, že táto útecha pre veriaceho
existuje, je to, že Kristus bol zlorečený na tom kríži. Blahoslavení sú uspokojení, zlorečení sú
úbohí a zúfalí. Blahoslavení dostávajú milosť, zlorečení sú odsúdení bez milosti. Len dnes,
medzi tým ako som vstal a prišiel sem do zboru, som zhrešil dosť na to, aby som zomrel. Koľká
milosť mi bola daná! A to len preto, lebo On bol od nej odrezaný na tom kríži. Blahoslavení
budú vidieť Boha; zlorečení sú odrezaní od Jeho prítomnosti. Blahoslavení sú synovia a dcéry
Boží; zlorečení sú odmietnutí v nemilosti. "Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?" Preto,
lebo na tom kríži svätý Boží Syn niesol naše hriechy a našu kliatbu. Jeho Otec sa k Nemu
správal tak, ako sa mal po pravde správať k nám. Pokračujme. Chcel by som vám teraz dať
takú krátku lekciu zo Starej zmluvy, len takú krátku lekciu z histórie. V 27. a 28. kapitole 5. knihy
Mojžišovej Boh rozdelil Izrael na dve skupiny. Jedna skupina bola na vrchu Gerizím a druhá na
vrchu Ébal. Tí, ktorí boli na vrchu Ébal, mali príkaz vynášať kliatby, vyslovovať nahlas kliatby,
ktoré boli určené každému, kto poruší Božie prikázania a Jeho zmluvu. A potom na vrchu
Gerizím mali byť nahlas vyslovené všetky požehnania. Z tohto vrchu kričali veľkým hlasom
všetky požehnania, ktoré boli určené tomu, kto sa bude držať Božej zmluvy a poslúchať Jeho
prikázania. Ešte raz to zopakujem pre lepší prehľad: máme tu dva vrchy, vrch Ébal, z krorého
sa prehlasujú kliatby padajúce na každého, kto neposlúcha Boží zákon, a vrch Gerizím, z
ktorého sa prehlasujú požehnania padajúce na každého, kto poslúcha a dodržiava zmluvu.
Chcem, aby ste si uvedomili toto: váš vrch, môj vrch, je vrch Ébal. My sme všetci porušili Božiu
zmluvu, neposlúchali sme ani jedno prikázanie - všetci, do jedného. Existuje len jedna skupina
ľudí, jedna rasa ľudí, neexistuje mnoho rás ľudí. Všetci pochádzame z Adama, všetci sme

synmi nášho otca Adama, a každý z nás, presne ako náš otec, sme boli neposlušní porušujúc
Božie prikázania. Vidíte to? My sme porušili Jeho zmluvu, každý jeden z nás. Sme zjednotení
vo vzbure voči Bohu, a v tom sme jedna rodina. A tak je vrch Ébal náš a vrch Gerizím patril
Kristovi, ktorý JEDINÝ dodržal Božiu zmluvu. On dodržal KAŽDÉ prikázanie svojho Otca. On si
ctil Božiu zmluvu každú sekundu svojho života, ctil, ctil a ctil. Ale na kríži sa to vymenilo: Kristus
- ktorý bol jediný, kto dodržal Božiu zmluvu na celej tejto planéte v celej jej histórii - On je pribitý
na kríž, a všetky kliatby vrchu Ébal padnú na Jeho hlavu. A ja vám chcem prečítať tie kliatby,
ale chcem od vás, aby ste na ne mysleli, ako padajú na Kristovu hlavu. Odcitujem tu niečo, čo
R.C. Sproul povedal pred pár rokmi: "Keď sa Kristus, nesúc vinu svojho ľudu, pozrel do neba a
zvolal 'Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?', Otec sa pozrel na Syna zamračený a plný
hnevu a povedal ‘Tvoj Boh ťa preklína’. Premýšľajte nad tým. Vy ste mali byť prekliati, ja som
mal byť prekliaty naveky. Na to, aby sme mohli byť spasení, musel byť niekto prekliaty,
zlorečený, potrestaný na našom mieste. Tu sú tie kliatby zo Starej zmluvy, len ich prečítam a vy
ich v mysli aplikujte na Krista. Je to tak, ako keby sa Syn pozrel na Otca, a Otec Mu odpovedal
toto: "Hospodin pošle na teba zlorečenstvo, desivú bezradnosť a kliatbu... dokiaľ nebudeš
zahladený a dokiaľ skoro nezahynieš" (5Moj 28:20) "A Hospodin ťa bude biť šialenstvom,
slepotou a chvením srdca. Budeš hmatať o poludní, jako hmatá slepý v hustej tme... a nebude
toho, kto by zachránil." (5Moj 28:28-29) "Bude sa radovať Hospodin nad vami, keď vás bude
hubiť a plieniť, a budete zahnaní zo zeme." (5Moj 28:63) “Zlorečený budeš v meste a zlorečený
budeš na poli.” (5Moj 28:16) "Zlorečený budeš, keď budeš vchádzať a zlorečený budeš, keď
budeš vychádzať." (5Moj 28:19) "Tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou, a
zem, ktorá je pod tebou, bude železom." (5Moj 28:23) "A budeš na úžas, na príslovie a na
rezavý posmech u všetkých národov." (5Moj 28:37) "A prijdú na teba všetky tieto kliatby a budú
ťa prenasledovať a stíhať ťa, dokiaľ nebudeš zahladený, pretože si nepočúval na hlas
Hospodina, svojho Boha, tak aby si bol ostríhal jeho prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti
prikázal." (5Moj 28:45) On bol zlorečený na tom kríži ako človek, ktorý si urobí modlu a klania
sa jej v tajnosti. Bol zlorečený ako niekto, kto si nectí otca a matku, kto posúva hraničný kolík
susedovi alebo zle zavedie slepého človeka na ceste. Bol zlorečený ako človek, ktorý pácha
neprávosť voči cudzincovi, sirote a vdove. Bol zlorečený ako niekto, kto je vinný z každého
spôsobu nemorálnosti a perverznosti, ktorý zraňuje blížneho potajomky alebo prijíma úplatok vo
veci zničenia nevinného. Bol zlorečený ako človek, ktorý sa nepodriaďuje ani nežije podľa slova
Zákona. Všetky kliatby, ktoré mali padnúť na vašu a moju hlavu padli na Krista, svätého,
vzácneho Božieho Syna. Boh je svätý a spravodlivý. On jednoducho nemôže ignorovať váš
hriech, nemôže ho obísť. On vám nemôže len tak odpustiť. Musí dôjsť k odplate. Predtým, než

môže dôjsť k zmiereniu, musí byť uspokojená Božia spravodlivosť. Jediná spôsob naplnenia
tejto spravodlivosti bolo vyliatie hnevu na hlavu hriešnika. Ale Kristus zastúpil miesto hriešnika a
vytrpel to, čo si zaslúži hriešnik. V knihe Prísloví je úžasná pasáž, ktorá hovorí toto: "Ako čo
odletiac poletuje vrabec, ako čo odletí lastovička, tak ani kliatba, vyslovená bez príčiny,
neprijde." (Pr 26:2) Žiadna kliatba nemohla prísť na Krista. On bol svätý a bez viny. Ako potom
prišla kliatba na Toho, ktorý jediný zmluvu dodržal? Ako sa to stalo? Pretože na tom kríži Ten,
ktorý zmluvu dodržal, niesol tvoj hriech. Niesol každý prečin, ktorý si spáchal proti Božej
spravodlivosti. Žalmista, Dávid, volal toto: Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie,
ktorého hriech je prikrytý! Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti, a v
ktorého duchu nieto ľsti." (Ž32:1-2) Teraz sa pozrite na toto: "Blahoslavený je ten, komu je
odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý" Boh nemôže prikryť hriech, nemôže ho
prikryť len tak, ako keby sa nikdy nestal. To by Ho urobilo rovnako nespravodlivým, ako sme
my. On ho nemôže prikryť, musí ho vziať, musí byť zaň zaplatené. To sa stalo na tom kríži.
Vidíte to? Možno ste predsa nikdy neporozumeli Evanjeliu. Pochopte, toto nemôžete obsiahnuť
v nejakých 4 duchovných zákonoch alebo článku o 5 veciach, ktoré Boh chce, aby ste vedeli.
Toto je Evanjelium! Myslíte si, že v Evanjeliu nie je žiadna moc? To je preto, lebo ho nikto
nekáže. V Evanjeliu je sila, no toto Evanjelium je škandalózne. Ľudia ho nenávidia, uráža ich,
škrípu naň zubami. Odmietajú ho počuť, pretože hovorí o tom, kým človek skutočne je, človek
toto nechce počuť. Ale musí to počuť, aby mohol byť spasený. Takže - "Ako blahoslavený je
ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Ako blahoslavený je človek,
ktorému Hospodin nepočíta neprávosti." A tu mám napísané: No na kríži bol hriech pripísaný
Kristovi odhalený pred Bohom a nebeským zástupom. On bol odhalený ako plagát pred ľuďmi a
učinený divadlom pre anjelov aj démonov. Priestupky, ktoré niesol, Mu neboli odpustené, a
hriechy, ktoré niesol, neboli prikryté. Ak je človek blahoslavený preto, lebo mu nie je počítaná
neprávosť, potom Kristus bol zlorečený nadmieru, pretože neprávosť nás všetkých padla na
Neho. S Kristom bolo jednané ako s porušiteľom zmluvy v popise obnovy zmluvy v Moábsku.
Teraz počúvajte veľmi pozorne! V obnovení zmluvy v Moábsku Boh hovorí niečo veľmi dôležité
o tom, kto poruší Jeho zmluvu. A počúvajte túto reč, pretože v tejto reči ja počujem niečo, čo mi
hovorí, aby som hľadal ďalej v histórii smerom k nám, na niekoho, kto príde a ukončí celú túto
vec. Toto sa tam hovorí proti porušiteľovi zmluvy: "Lebo vtedy vzplanie hnev Hospodinov, a
jeho žiarlivosť na toho človeka a zaľahne na neho celá kliatba, napísaná v tejto knihe." (5Moj
29:20) Vidíte, On tu hovorí o vás! A o mne! "a Hospodin vyhladí jeho meno spod nebies." Vaše
a moje meno má byť vyhladené. "A Hospodin ho odlúči na zlé..." (5Moj 29:21) On by mal
vyvolať vás a mňa z tej skupiny na jediný účel - aby nás potrestal. "od všetkých pokolení

Izraelových podľa všetkých kliatob zmluvy, napísanej v tejto knihe zákona.” Nevidíte to? Vy a ja
sme TEN ČLOVEK! Ale tým človekom, ktorý bol odlúčený od všetkých pokolení Izraelových, sa
stal Kristus. Ten jediný, ktorý dodržal zmluvu, ktorý poslúchol všetko, čo Boh povedal, je
odlúčený, je poslaný na kríž, ide tam dobrovoľne, a na tom kríži niesol náš hriech, niesol našu
vinu, niesol našu kliatbu a tak s Ním aj bolo jednané pred svätým Bohom. Viete... Poďme tam
na moment, prejdime do 4. knihy Mojžišovej, kapitola 6. Pozrite sa na verš 24: máme tu
Áronovo požehnanie. Toto bolo požehnanie, ktoré sa malo hovoriť pred Božím ľudom. Verše 2425: "Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári
a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj." Toto je
dedičstvo Božieho ľudu, to je to, čo vám bolo dané. Ale teraz sa pýtate tú veľmi dôležitú
otázku: "Ako mohlo byť také požehnanie dané takému hriešnikovi ako som ja?” Je to preto, lebo
toto požehnanie bolo otočené na hlavu a vyliate na Krista: "Nech ťa prekľaje Hospodin, nech ťa
odovzdá na záhubu, nech Hospodin odníme od teba svetlo svojej prítomnosti a odsúdi ťa, nech
odvráti od teba svoju tvár a naplní ťa takým zúfalstvom, že budeš volať "Môj Bože, môj Bože,
prečo si ma opustil?" Chcem, aby sme sa nad niečím na chvíľu zamysleli. Keď počujete kázne,
špeciálne počas Veľkej noci, o Kristovom kríži, počúvate klincoch v Jeho rukách a bičoch a o
tom, čo Mu Rimania urobili. A to je aj dôležité hovoriť, ale ak je to všetko, čo o kríži počujete že bol zbitý a potom pribitý na kríž, že Mu na hlavu dali tŕňovú korunu, že mu kopijou prebodli
bok, tak ste nepočuli kázeň o kríži - nikto vám skutočne kríž nekázal. Pamätám si ako Mel
Gibson prišiel s tým filmom "Umučenie Krista", ktorý som ja nikdy nevidel, ale pamätám si, že
som dostával toľko e-mailov od pastorov z celej krajiny: "čo si myslíš o tom filme? Berieš ho?
Máš s ním problémy?" a ja som každému z nich písal späť toto: "Mám viac problémov s tým,
ako pastori kážu Evanjelium, ako s filmom Mela Gibsona." Mel Gibson sa vo svojom filme
zjavne, z toho, čo som počul, pokúsil zobraziť to hrozné fyzické mučenie, ktorým Kristus prešiel
za nás. A ja vás uisťujem, že to bolo oveľa horšie, než ako by to ktokoľvek mohol zachytiť,
pretože je napísané, že bol ako človek tak zohavený, že sa už nedalo povedať, či je vôbec
človekom. Takže to je dôležité, ale nie je to ani len začiatok toho, čo sa tam stalo. Pamätáte si,
keď bol Ježiš v záhrade a volal "Nech odíde odo mňa tento kalich, nech odíde odo mňa tento
kalich, nech odíde odo mňa tento kalich"? Všetci sa vždy pýtajú otázku "Čo bolo v tom kalichu?"
Čo bolo v tom kalichu? Čo bolo v tom kalichu, že bol kvôli tomu Kristus v agónii?" A ja som
počul ľudí hovoriť "No, viete, Ježiš dopredu videl mačku s deviatimi chvostmi (bič) ako dopadá
na Jeho chrbát, videl tŕňovú korunu a videl klince vo svojich rukách a to, čo všetko Mu Rimania
urobia. NIE! Vy si myslíte, že sa Kristus bál rímskeho kríža? Dovoľte mi to vyvrátiť na základe
histórie: potom, ako Kristus zomrel, tak minimálne 300 rokov bolo tisíce a možno až desaťtisíce

kresťanov ukrižovaných a my máme svedectvá, že väčšina z nich, mnoho z nich šlo na kríž
spievajúc chvály, počítajúc to ako radosť, že môžu zomrieť za svojho Pána. Vy my chcete tvrdiť,
že nasledovníci Krista radostne prijímali kríž, to, že ich pribili na strom, zatiaľ čo Kapitán ich
spásy sa v hrôze triasol v záhrade? Naozaj si myslíte, že Kapitán našej spásy, Všemocný
Kristus, Jediný Pravý Izrael sa triasol pred tým, čo by Mu Rimania mohli urobiť? Ten kalich, hoci
obsahoval rímsky kríž, nebol týmto krížom naplnený. Ten kalich bol naplnený hnevom
Všemohúceho Boha. Súdom, prchlivou svätou nenávisťou Boha voči nášmu hriechu! Tomuto
sa chcel Kristus vyhnúť, ale bol poslušný Otcovi, a tak povedal "nie moja, ale Tvoja vôľa nech
sa stane". Rád by som sa s vami podelil o slovo najprv zo Žalmu 75 a potom z Jeremiáša 25.
Žalm 75:9 "Lebo kalich je v ruke Hospodinovej, a víno sa v ňom pení: je plný miešaného, a
bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvasnice vysrkajú a vypijú všetci bezbožníci zeme." Je to
kalich pre bezbožníkov zeme, je to Boží súd pre skazených ľudí zeme. A potom Jeremiáš 25
hovorí toto: (verš 15) "Lebo takto mi povedal Hospodin, Bôh Izraelov: Vezmi pohár vína tejto
prchlivosti z mojej ruky a dáš ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. A budú piť a
potáčať sa a zbláznia sa pre meč, ktorý pošlem medzi nich." Nevidíte to? Ten kalich, ktorému
sa chcel Kristus vyhnúť, bol Boží hnev, ktorý sme mali vy a ja trpieť, ale ktorý On vytrpel za nás.
Toto je Evanjelium, toto sa stalo na tom kríži. Pokračujme. Ešte rýchlo dve ilustrácie: predstavte
si priehradu naplnenú po okraj, tisíc míľ vysokú a tisíc míľ širokú. A na dne za tou priehradou je
tvoja maličká dedinka, pár sto metrov od nej, v rokline. A zrazu sa jedného rána zobudíš na
jedno obrovské prasknutie. A stena tejto priehrady sa totálne rozpadne a do jednej či dvoch
sekúnd zahynieš v totálnej deštrukcii, a nikdy ťa viac nebude vidieť na tvári zeme. A ako sa v
zlomku sekundy pozeráš na tú záplavu smerujúcu k tebe, uvedomíš si, že niet nikoho dosť
rýchleho na to, aby utiekol, niet nikoho dosť silného, aby preplával proti prúdu - že všetci
zahynú. A tesne predtým, ako voda udrie na tvoju dedinu, sa otvorí zem a pohltí celú tú masu
vody. A ani kvapka, ani kvapka tej povodňovej vlny ani len nepadne blízko tvojej nohy. Toto
Kristus vykonal na tom kríži pre teba. Predstav si jeden mlynský kameň vážiaci 5 ton, ktorý je
položený na ešte jednom rovnako ťažkom. Vezmeš malé semienko, maličké pšeničné
semienko a hodíš ho medzi tie kamene. V zlomku sekundy ten obrovský tlak spôsobí, že to
semienko exploduje a je rozomleté na nič. Vidíte, dáva to zmysel tomu, čo Kristus povedal: "ak
nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie
mnoho úžitku." Niekto musel zomrieť. Niekto. Chcem vám niečo prečítať od jedného môjho
obľúbeného autora. Je to moje najobľúbenejšie čítanie mimo Písma. Je to od Johna Flavela,
starého Puritána. Ak budete mať šancu prečítať si prvý zväzok jeho diela, odporúčam vám to
urobiť. On tu opisuje to, čo ja volám "dialóg medzi Otcom a Synom", alebo "Otcova kúpa", ako

to volá Flavel. Je to rozhovor, ktorý sa mohol odohrať vo večnosti, a ktorý sa týka obete, ktorú
Kristus prinesie za svoj ľud. Flavel hovorí toto: "Tu predpokladáme, že Otec povedal Kristovi
toto, keď s Ním dohadoval kúpu Jeho ľudu. Otec hovorí so Synom o tom, "ako zachrániť tento
skazený ľud?" A Otec hovorí: "Môj Synu, tu je skupina úbohých, nešťastných duší, ktoré sami
seba totálne zničili a teraz má na nich dopadnúť moja spravodlivosť. Spravodlivosť vyžaduje
naplnenie v ich mene alebo sa naplní na ich večnom zatratení." Nevidíte to? Nie je to tak, že by
nad Božou hlavou visel nejaký princíp spravodlivosti, ktorému sa On musí podriadiť, a preto
nemôže jednoducho odpustiť. Musí dôjsť k odplate. Nie, Boh je spravodlivý. On je konzistentný
a dokonalý vo všetkých svojich atribútoch. On nemôže milovať a spasiť za cenu Jeho
spravodlivosti. Počul som kazateľov hovoriť: "Miesto toho, aby bol k tebe spravodlivý, Boh bol
milujúci." Nuž, ak študujete logiku, uvedomíte si, že to znamená, že Božia láska je
nespravodlivá. Nie, priateľu. Boh musí byť milujúci a spravodlivý súčasne. V Jeho spravodlivosti
ťa odsúdil, v Jeho láske sa stal človekom a stál na tvojom mieste a zaplatil za ten zločin - tvoj
zločin. A potom sa Otec spýtal Syna: "Čo treba urobiť pre tieto duše?", a Kristus odpovedá, toto
hovorí Syn: "Ach Otče! Ja k nim cítim takú lásku, je mi ich tak ľúto!" Rozmýšľajte nad tým.
Nechcem, aby ste nad tým rozmýšľali ako skupina, ale každý sám za seba. On sa na vás
pozrie. A povie toto: "Otče, ja k tomuto človeku cítim takú lásku, je mi ho tak ľúto." Potom, čo
prekročili všetky prikázania, On stále hovorí "Tak ich milujem, tak mi je ich ľúto." Pyšní ľudia
povedia "Ja nechcem tvoj súcit." Vy potrebujete Jeho súcit. Vy potrebujete Jeho súcit. Sme v
žalostnom stave. On hovorí "Tak ich milujem a tak s nimi súcitím, že radšej ako by oni mali
večne zahynúť, Ja za nich vezmem zodpovednosť ako ich záruka." "Prines všetky svoje účty,
Otče, nech vidím, čo Ti dlhujú." Mladý muž sa ožení. A potom, ako sa ožení, začne trocha
váhať nad týmto záväzkom. Hovorí: "Netušil som, že to bude takéto tvrdé." "Neviem, či toto je
to, na čo som bol stvorený." Viete, on sa chvastal tým, bude milovať to dievča. Nemal ani
poňatia o záväzku, ktorý bude musieť učiniť, ale u Krista to takto nie je. On tu hovorí
Otcovi "Otče, prines všetko, čo Ti dlhujú, nech to vidím." Predstavte si to: On vidí všetko to, čo
dlhujete spravodlivosti. On na ten kríž nejde naslepo, On nejde na kríž s tým, že potom
povie "Nie Otče, toto nechcem urobiť, nevedel som, že ma to bude stáť tak veľa." On vedel od
večnosti koľko Ho to bude stáť a aj tak to urobil. Ale počúvajte toto: "Prines všetky účty, nech
vidím, čo Ti dlhujú." "Pane, prines ich všetky", a teraz počúvajte, veriaci! Ak vás toto neurobí tak
šťastnými, že budete plakať alebo kričať radosťou, tak nerozumiete tomu, čo vám hovorím. "On
hovorí prines všetky účty. Prines ich všetky, aby s nimi už nebolo ďalších zúčtovaní." Vidíte, čo
tu Pán hovorí? "Prines všetky ich účty od ich narodenia až do času ich úmrtia, všetko, čo Ti
dlhujú, Otče, prines to všetko. Chcem ich vidieť všetky a na tom kríži chcem zaplatiť za nich

všetkých tak, aby si s nimi už nemusel nikdy jednať, čo sa týka ich hriechu." Vidíš to, veriaci?
On už s tebou nemusí nikdy jednať! Je koniec! Všetky tvoje zločiny sú splatené! Tvoje zločiny v
minulosti. Tvoje zločiny v prítomnosti. Tvoje zločiny, ktoré urobíš v budúcnosti. Všetky sú
splatené. A niektorí ľudia povedia: "No, keď toto povieš ľuďom, tak budú iba hrešiť." Nie,
nebudú, nie skutoční veriaci. Telesní, skazení, stratení členovia cirkvi si to vypočujú a budú
ďalej hrešiť. Ale veriaci si povedia: "Ak je Jeho láska takáto, ak ma úplne vyslobodil, tak som
Jeho!" "Ja už nechcem hrešiť!" "Ja už nechcem hrešiť!" Viete, bratia, toto vedie k svätosti, preto
je evanjelium nazvané "Tajomstvom pobožnosti"! (1Tim 3:16) Vidíte to? Toto je tá vec, ktorá
produkuje zbožnosť vo veriacom človeku. Áno, sú tu prikázania, a sú tu pravidlá, ale to nie je to,
čo náš činí zbožnými. To, čo nás činí zbožnými je poznanie, že Ježiš zomrel, a že zomrel za
mňa! A keď zomrel, zaplatil za každý hriech, minulý, prítomný a budúci. A Boh ma už nikdy viac,
nikdy ma nezavolá do svojej súdnej siene, aby ma súdil. Nikdy viac! Som slobodný, som
slobodný, ach vďaka Bohu, som slobodný! A vy poviete "Ale brat Paul, je napísané, že aj veriaci
budú súdení."(2Kor 5:10) Áno, ale počúvajte toto. Na tom Súde, keď sa pozriete nahor do tváre
Sudcu... bude to váš Otec. Bude to váš brat. Ten, ktorý vás bude súdiť, bude Ten, ktorý za vás
zomrel. Nechápete to? Ste slobodní. Ste slobodní! Žiadna vina! Vždy choďte k Nemu! Vždy sa k
Nemu vráťte! Vždy utekajte k Nemu! Ste slobodní! Nakoniec ste prešli skrze dvere, o ktorých
nikto v tomto svete ani nechyruje. Je to bezpodmienečná láska. Už ste len milovaní, a nie je
možné to zmeniť! Vďaka dokonalému Kristovmu dielu na tom kríži, vo vašom mene. On
hovorí "Z mojej ruky to vyžiadaj, Otče. Radšej si vyberiem vytrpieť hnev, ktorí si oni zaslúžia,
akoby ho mali vytrpieť oni. Na mňa, môj Otče, na mňa polož všetok ich dlh." Toto je úžasné!
Teraz ale počúvajte, čo hovorí Otec: "Ale Synu, ak sa za nich zaviažeš," ak budeš stáť na ich
mieste, Synu, "Počítaj s tým, že zaplatíš do posledného haliera." Musíš zaplatiť do haliera.
Teraz počúvajte toto: "Neočakávaj žiadne úľavy." On hovorí "Synu, neočakávaj, že trest, ktorý
dopadne na teba, bude menší ako trest, ktorý by padol na nich." A toto je to, čo Otec
hovorí: "Ak ušetrím ich, neušetrím teba." Predstavte si to. A potom Syn hovorí "V poriadku,
Otče, nech je tak. Všetko to polož na mňa, Ja som schopný to splatiť." Tuto to máte - to je Boh.
Nikto iný toto nemôže povedať. Anjeli to nemôžu povedať, nikto to nemôže povedať, iba
Všemocný Kristus, iba Boží Syn to môže splatiť, On sám a nikto iný. "A aj keby sa to ukázalo
ako moje zničenie, aj keby to stálo všetko moje bohatstvo, vyprázdnilo všetky moje poklady, aj
tak to rád urobím. Otče, som s tým vyrovnaný, urobím to. Chcem to." Viete, v liste Filipanom je
napísané, že "Súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba
zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom." (Fil 2:6-7) Na základe zákona Izraela,
ak bol nejaký muž sluhom iného muža, a v dome, v ktorom slúžil si našiel ženu, s ktorou mal

potom deti, a prišiel čas, aby bol tento muž prepustený zo služby, tak ak vášnivo miloval svoju
ženu a deti, ktoré k nemu patrili, šiel za svojím pánom a povedal "Ja nechcem byť prepustený
na slobodu, som tu spokojný so svojou ženou a deťmi." Jeho pán ho potom vzal k vstupnej
bráne do domu, zobral ostrý predmet ako napr. nôž alebo klinec a prepichol mu ucho. Kristus
tak miloval teba, tak miloval svoju Nevestu, že On, ktorý bol vládcom všetkého, Dedič vesmíru a
všetkého, sa stal sluhom. Pre Jeho lásku k Jeho Neveste, pre Jeho lásku k vám ako
jednotlivcom. Rád by som skončil tým, že vám poviem ešte jeden príbeh zo Starej zmluvy, ktorý
je veľmi dôležitý. Je to jeden z najimpozantnejších príbehov v celej Biblii. Toto Boh hovorí
jednému starému mužovi: “Abraháme, Nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého
miluješ, Izáka, a idi do zeme Morija a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o
ktorom ti poviem." Ľudia, počúvajte ten jazyk. Biblia je inšpirovaná Svätým Duchom, je to Božie
Slovo, a sú v nej malé veci tu a tam, ktoré nám povedia viac, ako by sme si na prvý pohľad
mysleli. Boh to mohol povedať úplne iným spôsobom, no počúvajte, ako hovorí k
Abrahámovi: "Vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ." Nemyslíte, že tu
hovorí o niečom väčšom, ako je obeť chlapca, ktorý sa volá Izák? A hovorí "A idi do zeme
Morija a obetuj ho tam v zápalnú obeť." Všetci ten príbeh poznáme, starý muž si vezme všetko,
čo potrebuje a ide, vydá sa na cestu. Zanechá sluhov za sebou na úpätí vrchu a vyjde nahor, a
ide obetovať svojho syna v poslušnosti Bohu. Starý muž uchopí možno ten starý kamenný nôž,
ktorý používal pri obriezke, zaženie sa rukou dozadu a jeho vôľa sa poddá vôli Božej. A tesne
predtým, ako čepeľ noža dopadne na hruď jeho syna, toho jediného, ktorého miloval, počuje
toto: "Abraháme, Abraháme! Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz
už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného." Na to
Abrahám zdvihol hlavu, pozrel sa a uvidel, že v kroví je za rohy zachytený baran. A nazval to
miesto Jehova-jireh - Hospodin zaopatrí. Dovoľte mi sa tu na moment zastaviť. Kazatelia
prosperity a im podobní v televízii, ktorí používajú toto meno, Jehova-jireh, a hovoria "kvôli
tomuto ti Boh dá Mercedes", sa rúhajú, a ukazujú skutočný motív svojich sŕdc, že sú
neobrátení, a že nepoznajú Boha. Pretože oni by radšej mali veci tohto sveta ako to, čo tu Boh
v skutočnosti sľubuje: Jeho Syna, Jeho jediného Syna, ktorého miluje. Je pravda, že On svoj
ľud zaopatrí, ale drahý môj priateľu, ak máš Krista, čo viac potrebuješ, čo iné potrebuješ? Keď
počúvame, ako sa tento príbeh končí, tak si myslíme "wow, vďaka Bohu, chlapec bol ušetrený,
aký skvelý koniec tohto príbehu." Jediný problém je ten, že to nebol koniec. Bola to len
prestávka. A keď sa opäť zdvihne opona, tam Ho vidíte, temné javisko, tlmené svetlo, krutý kríž
a Boží Syn, Jeho jediný Syn, ktorého miloval, visí na tomto kríži. A Boh síce povedal "Abrahám,
Abrahám, nevzťahuj ruku na chlapca", ale tu, keď bol Kristus na tom kríži, to je akoby Otec vzal

ten nôž z Abrahámovej ruky, a keď Kristus volal "Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?", On
vrazil tento nôž priamo do srdca svojho jediného Dieťaťa. Pochopte, niekto musel zomrieť a
vytrpieť Boží hnev. A viete, my si... Nikdy ste nečítali v Izaiášovi 53:10, že "Hospodinovi sa
ľúbilo ho tak zdrtiť"? Tak Ho zdrtiť, čo si myslíte, že to znamená - zdrtiť Ho? Viete, budem k vám
úprimný, mne je úplne jedno, či ste so sebou spokojní, alebo zakúšate sebarealizáciu, je mi
jedno, v akom stave je vaša vkladná knižka. Táto cirkev nie je o tom, aby ste vy dostali váš
najlepší život v tomto svete, táto cirkev a kázanie za touto kazateľňou majú jediný účel, aby ste
sa zmierili s Bohom, a aby ste Ho milovali tak, že odhodíte tento svet, ako keby to bol hnoj, a
aby ste nasledovali Krista celým srdcom, dušou, mysľou a silou. A motiváciou pre toto, pre
takéto nasledovanie, nie je kazateľ, ktorý na vás hádže vinu, alebo vás manipuluje týmto
textom. Nie, motivácia je tu: On vylial svoju krv za vaše duše. Ste úplne a dokonale milovaní v
stave, v ktorom ste práve teraz. Ak poznáte Krista, nemusíte sa posunúť ani o centimeter
doľava či doprava, aby ste boli milovaní akokoľvek viac, ako budete milovaní vo večnosti. Ste
milovaní, toto je tá motivácia. Teraz ste slobodní od viny, toto je tá motivácia. Kristus všetko
zaplatil - tak v tom choďte, kráčajte v tejto slobode. Už sa nebojte, radujte sa! Majte zmocnenie
v tom, že On túto cenu zaplatil. Som si istý, že nikto z vás, možno vy všetci dohromady, ste
neboli vo vašom starom, neobrátenom živote ani z polovice tak skazení a odporní ako ja. Ale ak
poznanie, že ste boli tak špinavým človekom, vás bude hnať za Kristom, tak nech je tak.
Kristus, Kristus, Ježiš Kristus! On je všetko, On je všetko, nie je nič iné! Nie! Nie! “Čo
dostaneme tu, brat Paul, ak prídeme do tejto cirkvi?" Dostanete Krista. Ak to nie je dosť, nuž, je
mnoho iných skupín, ktorí vám radi ponúknu všetko možné. Vy ale potrebujete Krista - Krista! A
ak Ho máte, máte všetko, absolútne všetko. Obráťte sa ku Kristovi. Hovorievam deťom: niektorí
z vás počuli viac z Evanjelia, ako... ako počuli národy. Deti, čiňte pokánie, odvráťte sa od
hriechu a verte v Krista. Dospelí, možno tu sedíte a hovoríte si "Nikdy, nikdy sa Božia láska
nerozliala v mojom srdci, moje náboženstvo je v mojej hlave, neznamená nič." Čiňte pokánie a
obráťte sa ku Kristovi. Ale čo mám urobiť? Hľadaj Ho. A On sa ti dá nájsť. Hľadaj Ho. Ale ja
neviem ako! Zostaneme tu celý deň a celú noc, a budeme ti otvárať Písmo. Nevybavíme ťa za
päť minút a potom ťa nepošleme preč s pocitom, že si spasený/á a považujúc ťa za jedného z
nás. Verte Kristovi. Úpenlivo vás prosím, vložte svoju vieru v Krista. A študenti a ostatní, čo ste
tu, ktorí máte všelijaké plány do života, môže byť, že Boh chce, aby ste robili presne to, čo
robíte, neviem, ale viem toto: máte to robiť na Jeho slávu. Pre to, čo vykonal na tom kríži.
Všetko, čo robíte. Uvedomte si to, študenti. Ak máte vášeň pre Krista, neznamená to, že máte
ísť do nejakej služby. To, čo potrebujete pochopiť, je, že ak skutočne veríte v Krista, vo vašom
živote nie je nič sekulárne, bez ohľadu na to, čím budete, je to sväté pre Pána a On si to aj

použije. Len pre Neho, všetko pre Neho. Ak dnes potrebuješ hovoríť o stave svojej duše, potom
vedz, že ja tu budem, aj iní ľudia tu budú. Len s nami hovor, veľmi radi sa s tebou podelíme o
čokoľvek. Ak hovoríš "Ja ani neviem, či som spasený/á", pôjdeme s tebou do Písma a
pomôžeme ti. Pomôžeme ti spoznať to, čo Písmo hovorí o spasení. A ak hovoríš "No, ja len...
moje srdce sa otupuje. Viem všetko, čo potrebujem vedieť, no moje srdce sa proste otupuje."
Potom Ho hľadaj. Hľadaj Ho. Hľadaj Ho. Nepotrebuješ radu ľudí, potrebuješ Ho hľadať
osamote. Hľadaj Ho osamote. Poďme k Pánovi v modlitbe. Otče, ja pred teba prichádzam dnes
a modlím sa, ó Bože. Pane, ďakujeme Ti za Ježiša Krista. My Ti ďakujeme, Pane, že ani ten
najväčší básnik, najväčší génius sveta sa ani len neblížia k pochopeniu ani vyjadreniu veľkosti
Krista alebo Jeho nádhery. Otče, ja sa modlím za Tvoj ľud. Ja sa modlím za tých, čo sú tu dnes,
aby si ich posilnil v láske ku Kristovi, a aby ich táto láska ku Kristovi viedla vpred. Ale Pane,
vďaka Ti nie tak za to, že my milujeme Teba, ale že Ty miluješ nás. Pane, naša láska nie je
konštantná, ale Tvoja láska je, a je našou konštantnou motiváciou. Ó, Bože, konaj svoje dielo v
našich životoch a srdciach. Zmeň nás, premeň nás, aby sme jednoducho milovali Tvojho Syna
a kráčali s Ním. V mene Ježiša Krista. Amen. Navštívte našu stránku heartcrymissionary.com
Tam nájdete informácie o našej službe, cieľoch, viere, metódach a rozsiahle informácie o
misionároch, ktorým je našou výsadou slúžiť.
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