
Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?)
 

Keby  sa  v  jednom chráme  Božom povedalo  „VŠETCI  budete  spasení“  a  v
druhom chráme Božom by sa povedalo „MNOHÍ budete spasení“, oznámilo by sa v
obidvoch prípadoch to isté? Označujú teda pojmy „mnohí“ a „všetci“ to isté? Ak nie,
ako je  to možné,  že  v dnešných kresťanských Bibliách sú takéto rozdiely? Prečo
vlastne nastala táto zmena a k čomu vedie?

 

Opíšme si malý príklad:

V základnej škole budú učiť dve učiteľky ten istý predmet.

O prvej učiteľke bude známe, že pri nej všetci žiaci prejdú do ďalšieho ročníka,
nikto  neprepadne,  či  sa  učí  alebo  nie.  Čo  sa  stane  s  takýmito  žiakmi  v  ďalších
ročníkoch? Prestanú byť aktívni a ochabne v nich úsilie,  aby sa aspoň tesne pred
koncom školského roka vynasnažili napraviť to, čo kazili svojou lenivosťou po celý
školský rok. Však aj načo? Aj tak prejdem, povedia si flákači. A čo urobia tí, ktorí sa
doteraz snažili? Budú pri tej istej učiteľke usilovní aj vo vyšších ročníkoch? Málokto.
Postupne si mnohí povedia, kašlem nato, aj tak prejdem, už sa takto, ako doteraz,
snažiť nebudem, odmena je rovnaká pre všetkých.  Len máloktorý z nich sa bude
poctivo pripravovať aj v budúcnosti.

Druhá  učiteľka  oznamuje  počas  celého  školského  roka  žiakom,  že  im  nič
zadarmo nedaruje, bude sa snažiť byť prísna ale spravodlivá voči všetkým a každý
bude odmenený tak, ako si zaslúži. Všetci tu vedia, čo ich čaká, ak....

A teraz  si  predstavme,  že  žiaci  postúpili  do  najvyššieho  ročníka  a  blížia  sa
prijímacie  pohovory  na  strednú  školu.  Budú  žiaci  v  obidvoch  triedach  rovnako
pripravení na vyšší stupeň školy?

Všetci vieme, že sa rýchlo prejavia veľké rozdiely a žiaci prísnej učiteľky budú
mať až na niektoré výnimky lepšie výsledky než u povoľnej a navonok benevolentnej
učiteľky,  ktorá  sa  svojím prístupom chcela  možno  zapáčiť  žiakom a  chcela  mať
navonok kľud.

 

Opíšme si iný, tentoraz skutočný príbeh:
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Veriaci v dvoch rozdielnych kresťanských cirkvách navštevujú pobožnosti  vo
svojich kostoloch.

V prvom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako
sú uvedené v ich dnešnej  Biblii,  Matúšovo evanjelium 26.kap.,  28.verš:  „Toto je
moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“
(tieto slová boli potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo
Vatikáne, na sviatok Troch kráľov).

V druhom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak
ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii: „Toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa
vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“

Je to to isté? Budú veriaci v obidvoch chrámoch rovnako pripravení na vyšší
stupeň školy života, ktorý ich čaká? Obidve sú to kresťanské Biblie, a predsa v jednej
z kľúčových viet Syna Božieho počas Poslednej večere taký veľký rozdiel!

Povrchní veriaci budú považovať za malicherné a zbytočné takto to porovnávať,
nevidia v tom nejaký veľký rozdiel,  však to je len snáď chyba v preklade.  Ale v
skutočnosti sa význam povedaného touto zmenou úplne líši.

Žiaľ, mnohí tzv. kresťania si vo svojej duchovnej lenivosti ani neuvedomujú, že
slovo ľudské je odleskom Slova Božieho a rôzne slová s rôznym svojím významom
nám neboli dané nato, aby sme ich význam povrchne prehliadali, ale naopak nato,
aby sme v nich vyjadrili ostré rozdiely.

Navyše aj z Biblie  vieme, že najmä v Slove Pánovom nesmie nastať zmena,
nesmie sa ani pridávať a ani uberať. Kto mení Slovo Božie, patrí k zavrhnutým. Kto
však z povrchnosti prijíma takéto zmeny v Slove Božom a je mu to ľahostajné, lebo
mu stačí byť zúčastnený na pobožnostiach svojej cirkvi či náboženskej obce, ten sa
sám dobrovoľne  zaradil  k  tým vlažným,  o  ktorých už  Syn Boží  hovoril,  že  aj  s
nepriateľmi  Boha  nebudú  vpustení  do  Kráľovstva  Jeho  Otca  nebeského,  zostanú
vonku, kde ich vo večnej noci čaká večné zatratenie.

Ak teda Syn Boží  pri  Poslednej  večeri  poukázal  na krv,  ktorá sa  vylieva za
mnohých,  tak  nám jasne  odkázal,  že  to  nemôže  byť  za  všetkých!  Syn  Boží  bol
vtelené  Slovo  Božie  a  toto  Slovo  prebývalo  medzi  nami.  Takže  žiadne  lacné
odpykanie hriechov, ako je to v kresťanských cirkvách často počuť, ale len za tých
mnohých, ktorí KRV, SLOVO Božie, prijmú, čiže podľa tohto Slova Pánovho budú
žiť!
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Pre život vo večnosti budú určite lepšie pripravení tí veriaci, ktorí sa budú snažiť
všetky svoje hriechy odpykať, a nespoliehať sa nato, že symbolickým prijímaním tela
a krvi Syna Božieho pri výročiach Poslednej večere sa odpúšťajú hriechy všetkým,
aby  sa  v  ľuďoch  podporovala  povrchnosť,  duchovná  lenivosť,  pohodlnosť  a
samoľúbosť, ktoré vždy vedú do zatratenia.

Ak Syn Boží povedal, že musíme splatiť všetko do posledného haliera, určite by
tieto vlastné slová počas Poslednej večere nepoprel. Novú zmluvu s Bohom môže
uzavrieť len ten človek, pre ktorého je život podľa Vôle Božej na prvom mieste a je
jedinou správnou alternatívou.

 

Nech sa teda všetci kresťanskí veriaci zamyslia nad tým, či sa v ich chrámoch
naozaj cituje Slovo Božie tak, ako bolo vyslovené.

A ako si to majú overiť? Jednoducho.

Nepovyšovať  sa  nad  veriacich  v  iných  cirkvách  a  náboženských  skupinách,
naopak, zobrať si do rúk a prečítať si aj staré Biblie, tak ako je napr. Kralická Biblia z
r. 1613, kde je horeuvedený odsek napísaný takto: „To jest krev má nové smlouvy,
kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“

 

A keby to nestačilo?

Syn  Boží  ohlásil  príchod  Tešiteľa,  Ducha  Pravdy,  ktorý  nás  vo  svojom
Posolstve uvedie do celej Pravdy,  Ducha Svätého, ktorý vezme z toho, čo nám už
pred dvetisíc rokmi zvestoval Ježiš Kristus.

POSOLSTVO  SYNA ČLOVEKA dokonale  a  neomylne  vyvedie  každého
hľadajúceho z dnešného bludiska a dá každému toľko, koľko bude schopný v pokore
prijať a nakoľko sa Pravde otvorí.
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