THE WORD TODAY – 755
Horlenie
Kresťania sú v Novom zákone povolávaní k tomu, aby boli nadšení pre Boha. To znamená, že majú mať istý
zápal pre Boha, skutočnú odvahu v Ňom. Sú povolávaní k tomu, aby neboli pasívni a nenechali druhých žiť
si svoj život po svojom, aby bránili svoju vieru, aby sa postavili za to, čo je správne, morálne a ľúbe Bohu.

Za posledné desaťročia to s nadšením pre Boha nevyzerá dobre. Zdá sa, že mnoho kresťanov po svete má
takú predstavu, že kresťania majú byť skutočne pasívni. Získali nesprávnu predstavu o Ježišovi, akoby bol
Ježiš jemný a nežný, akoby sa On nikdy nebránil a nikdy nikomu nepovedal nijaké tvrdšie slovo. Niekedy sa
to nazýva „besiedkové“ chápanie Ježiša. Keď sa však zahĺbiš do Božieho slova, uvedomíš si, že Ježiš NIE je
pasívny. On nie je len ten dobrý človek. Vie byť aj prudký a niekedy preukáže svoj hnev, pretože horlí za
svojho Otca a za Božie kráľovstvo.

Dnes sa zamyslíme nad slovom „horlenie“. Pozrieme sa do listu Rímskym, do 12. kapitoly, kde sú 11. verši
zapísané tieto slová apoštol Pavla: „... nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi.“ Milujem
tieto slová!

Pavol, ktorý tieto slová napísal, sa predtým volal Saul a bol veľmi horlivý. Vo svojej horlivosti prenasledoval
kresťanov a vo svojom zápale pre Boha bol pripravený viesť kresťanov pred súd, mučiť ich, zatvárať do
väzenia a dokonca ich zabíjať. Čo sa s Pavlom stalo? Nuž, zjavil sa mu Ježiš Kristus. Po tej udalosti si
uvedomil, že útočil na tých nesprávnych a že jeho horlivosť bola použitá na nesprávnom mieste.

Existuje totiž dobrý zápal a aj zlý zápal. Dobrý zápal sa prejaví v láske. Ten zlý sa prejaví v nenávisti.
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Za Ježišových čias bolo niekoľko mužov veľmi horlivých. Boli to jednotlivci, ktorí boli pripravení zničiť
Rím. Tí so sebou pravdepodobne nosili aj dýky a boli pripravení ísť do útoku proti Rímu. Myslím si, že aj
Judáš Iškariotský bol členom takejto skupiny. To znamená slovo Iškariotský. Predpokladá sa, že jeho meno
Iškariotský môže byť odvodené od slova „sicari“, čo v preklade znamená „muž s dýkou“. Judáš bol teda
pripravený zaútočiť a zabiť ľudí, ktorí neboli ako on. Pavol bol rovnako pripravený zaútočiť a zabiť tých,
ktorí neboli ako on. Aj v dnešnom svete sú niektoré náboženstvá, v ktorých sú k tomu ľudia povzbudzovaní.
Hovoria im a učia ich: „Je to v poriadku, že ak je niekto tvoj nepriateľ, že ty na neho zaútočíš a zabiješ ho.“
Vieme, že Ježiš niečo takéto vôbec nepodporuje. Ježiš ako Boží Syn vždy stojí na strane lásky. Dokonca aj
keď ti ubližuje tvoj nepriateľ, keď na teba útočí, si volaný k tomu, aby si ho miloval. To hovorí Ježiš v 6.
kapitole Lukáša: „... milujte svojich nepriateľov... modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.“ A to je oveľa
ťažšie, oveľa náročnejši, ako reagovať tak isto, s takým istým hnevom ako tvoj nepriateľ.

Vidíme, že Ježiš dodržiava toto prikázanie lásky vo svojom vlastnom živote, keď trpí na kríži a všetci na
Neho útočia. Nereaguje s nenávisťou, ale miluje svojich nepriateľov.

V 19. kapitole Prísloví, v 2. verši sa píše: „Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si
cestu.“ Kiežby nám Boh dal múdrosť, aby sme nereagovali hnevom alebo násilím, ale aby sme namiesto toho
dokázali prejaviť lásku tým, ktorí nás nenávidia.

V 12. kapitole sú fascinujúce slová, ktoré hovorí Pavol. Spomína v nich horlivosť a zápal. Rád by som niečo
povedal o význame týchto slov v pôvodnom gréckom jazyku. Slovo „horlivý“ znamená nadšený, intenzívny.
To nám hovorí o tom, že ako kresťania by sme mali mať v sebe istú „intenzitu“. Mali by sme mať v sebe takú
silu, taký zdroj života a energie, aby ostatní videli, že je na nás niečo iné, že sme tak zapálení pre Boha, že aj
oni sa budú chcieť na nás podobať. Slovo v liste Rímskym 12,11 znie takto: „...buďte duchom vrúcni“. Mám
rád to slovo „vrúcnosť“, pretože v gréčtine znamená „variť“! Určite poznáš rozdiel medzi vodou, ktorá je
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stála a nehýbe sa, a vodou, ktorá sa varí. Jazero so stojacou vodou alebo prameň, v ktorom sa len málo hýbe
voda, začne obrastať mach alebo riasy, pretože tam nie je žiadny pohyb. Žiadna aktivita. Voda tam len tak
stojí, akoby bola mŕtva.

Toto sa však nikdy nestane pri vriacej vode! Vriaca voda je aktívna voda. Ona vrie! Niečo sa tam deje.
Keď pozorujeme Ježiša, vidíme u Neho tento typ zápalu. Niekomu sa skutočne podarilo spôsobiť, že
v Ježišovom tele zovrela krv. Niečo ho nahnevalo! Keď prichádza do chrámu – dočítame sa o tom v Jánovi
v 2. kapitole – zbadá v chráme ľudí, ktorí tam predávajú. Títo ľudia premenili chrám modlitby na trhovisko.
Ježiš vzbĺkne! Všimni si, že Ježiš sa tu nesnaží niekoho dokaličiť ani zmrzačiť. V skutočnosti len poprevracia
stoly a kričí: „Môj dom sa bude volať domom modlitby“. Vieš, že v 2. kapitole Jána sú citované slová zo
Starého zákona? Tu Ježiš napĺňa proroctvo zo Starého zákona: „... horlivosť za Tvoj dom ma zožiera“. Ježiš
nám v tejto situácii ukázal spravodlivý hnev. Ľudia aj dnes zneužívajú náboženstvo. A to by nás malo
nahnevať. Keď vidíme, ako ľudí manipulujú a klamú falošnými zázrakmi; keď sa ľudia pretvarujú, že niečo
dokážu, a pritom to vôbec nedokážu, vtedy by sme sa mali nahnevať! Vlastne, kedykoľvek vidíme
nespravodlivosť, kedykoľvek vidíme neoľutovaný hriech, keď vidíme svetskosť, ako sa vysmieva morálke,
vtedy by to v nás malo „zovrieť“. Mali by sme pocítiť horlivosť viery, ako v nás stúpa. Vtedy by nás to malo
pohnúť k činu – nie v nenávisti, ale na obranu pravdy v láske.

Svet si hovie vo svojom hriechu. Svet nie je aktívny – je ako tá stojaca, mŕtva voda. A my sme ten
katalyzátor. Vo vede sa používa slovo „katalyzátor“ pre opis niečoho, čo pomáha urýchliť reakciu, čo
spôsobí, že sa niečo stane. Takže, ak máme nejaké látky, ktoré sa zmiešajú a nič sa nedeje, po pridaní ďalšej
látky, ktorá je katalyzátorom, sa zrazu začne niečo diať.

My kresťania sme ako taký katalyzátor! Sme tí, ktorý majú Božieho Ducha, energiu, vitalitu Ježišovho
života. Keď pôjdeme k ľuďom, ktorí len tak sedia, nič nerobia a nemajú duchovný život, keď im prinesieme
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Ježiša, môžeme ich oživiť! Môžeme zapáliť ich vieru. Je dôležité, aby sme boli nadšení pre Ježiša a mali
Jeho energiu. Ako inak sa bude o teba niekto zaujímať? Ľudia potrebujú vidieť, že máme lásku voči
Ježišovi, oduševnenie pre Ježiša, pretože On znášal trest za naše hriechy. Potom môžeme byť soľou pre túto
zem, tým svetlom sveta, tou energiou, ktorá zachraňuje ľudí.

Modli sa k Duchu Svätému, aby si bol zapálený pre Boha! Nie takým spôsobom, že sa prejaví tvoj hnev
a negativizmus, ale spôsobom, ktorým sa prejaví Ježišova láska. Ten istý druh lásky a oduševnenia
a intenzity, ktorú mal On voči tebe, keď trpel na kríži a zomieral namiesto teba.
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