Milý bratia a sestry, služobníci a spolupracovníci na vinici Pána Ježiša Krista!
Dovoľte, aby som Vám ponúkol tento súbor štyroch vyučujúcich kníh, ktoré som z Božej
milosti napísal. Netvrdím o sebe, že som zjedol všetku múdrosť sveta, a nemyslím si o sebe,
že by som bol neomylný a mám patent na pravdu ☺, ale píšem o rôznych témach tak ako som
ja pochopil určité vieroučné a etické pravdy. Možno, v niektorých veciach nemáme celkom
rovnaké názory, myslím si však, že tieto témy ako základné piliere našej viery sú veľmi
dôležité pre stabilný a harmonický kresťanský život.
Prvá z nich - Praktická dogmatika - vznikla už asi pred 26.-mi rokmi, keď pastori a starší
zborov sme sa raz za mesiac stretli v Bratislave na samovzdelávací biblický seminár. Každý
z nás bol „študentom“ a niektorí sme boli vyučujúci. Br. Jožko Brenkus - vtedajší predseda
cirkvi - ma poveril vyučovaním vierouky. Bol som totiž aj v komisii, ktorá na začiatku
systemizácie cirkvi vypracovala vierouku ACS, ktorú sme preberali aj v Nesvadoch na
zborových biblických hodinách. Tak som sa na tieto prednášky postupne pripravoval, študoval
som, čo učí Biblia o jednotlivých oblastiach vierouky, zhromažďoval som informácie a neskôr
(asi v r. 1997) som ich usporiadal vo forme tejto knihy. Podobne, každá kniha má svoje story,
ale jednu vec majú spoločnú, vznikli zo "šalátového vydania" poznámok prípravy na zborové
biblické hodiny či nedeľňajšie kázania a vyučovania.
Počas mojej služby som často zistil, že medzi kresťanmi sú veľké medzery vo vedomostiach
v oblasti vierouky (v dogmatike). Mnohí nevedia čo a prečo veria. Preto falošné učenia majú
živnú pôdu aj medzi prebudenými, ale neupevnenými kresťanmi.
Zistil som aj to, že v oblasti kresťanskej (biblickej) etiky sú tiež veľké medzery. Hovoriť
o niektorých biblických morálnych požiadavkách - o požiadavkách Písma svätého - sa často
považuje za zákonníctvo. Na druhej strane zas, veľakrát pre povrchnú známosť Písma alebo
pre zachovanie nejakej tradície sa presadzujú ľudské zvyklosti, obyčaje, ľudské nariadenia.
Takto v cirkvi často oproti sebe stoja dva nepriateľské tábory: moderní liberáli a konzervatívni
tradicionalisti, medzi ktorými je veľká priepasť, a tieto dva tábory sa vždy viac a viac vzďaľujú
od seba bez lásky a bez opravdivého požehnania. Existuje nejaká „stredná“ biblická cesta,
cesta lásky a požehnania? Na túto otázku som hľadal odpoveď v druhej knihe: Základy
a niektoré dôležité oblasti kresťanskej etiky. Ja sám seba nepovažujem za zákonníckeho
kresťana, hoci počas mojej služby možno niektorí mladší ma zaňho považovali. Nepovažujem
sa ani za liberála, hoci niektorí starší ma zaňho považovali. Ja som za opravdivú kresťanskú
slobodu, za jednotu a lásku, za voľnosť a pôsobenie Ducha Svätého, ale pretože som (bol)
zodpovedný, aj za biblický poriadok.
Často som sa cítil ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Aj mladší aj starší však mohli
presvedčiť, že som ich ako pastor mal rád. Alebo som sa cítil ako mušľa, keď sa dostane do
nej nejaké zrniečko piesku, s ktorým sa musí naučiť žiť. Po čase sa však z tohto spolužitia so
zrniečkom piesku sa zrodí – síce vo veľkých bolestiach a utrpení – vzácna perla. Takto aj
v mojom živote – síce v mnohých bojoch, v trápení, keď ma Pán za bezsenných nocí vyučoval
– sa zrodili a vykryštalizovali tieto pre mňa drahocenné pravdy, ako vzácne perly. Túto vzácnu
perlu nenájdeš v plytkých vodách povrchného a ľahostajného kresťanského života, kde si ju
„rekreační kresťania“ ani nevšimnú, len pošliapu. Nenájdeš ju v plytčine liberálnej morálky, ale
ani v príliš hlbokých a studených vodách zákonníctva, kde sa slnko lásky nedostane. Perly sa
rodia vo vode učeníctva. V hĺbke, kde sa už povrchní rekreanti nedostanú, nie však v hĺbke
farizejského oceánu. Na miestach, kde sa slnečné lúče lásky dostanú, kde mušľu a rodiacu sa
perlu ohrievajú.
V čase vzniku tejto knihy som bol ešte mladý pastor, mal som štyri dospievajúce deti. Odvtedy
aj moje deti, aj bývalí mládežníci už majú svoje deti – niektorí z nich už aj tínedžerov – a pri
výchove vlastných detí spoznávajú a určite uznajú, že disciplína, pravidlá, niekedy aj trest,
teda v určitom zmysle nejaké „zákonníctvo“, je veľmi potrebné – to všetko však v láske
a s láskou. Takto Pán nás všetkých formuje. Odvtedy aj vtedajší starší „zákonníci“ už vymreli,
avšak Boh a Jeho Slovo zostáva nemenné.

Názov tretej knihy je: Úvahy nad knihou Zjavenie Jána. Tak ako mnohí znovuzrodení
kresťania, aj ja od môjho obrátenia verím v skorý druhý príchod Pána Ježiša. O Jeho príchode
najviac hovorí Kniha Zjavenia, ktorá však je ťažko pochopiteľná a veriaci jej čítanie, najmä jej
študovanie často odkladajú. Keďže sme pred rokmi v našom zbore na biblických hodinách
postupne preberali všetky novozákonné knihy, z Božej milosti po mnohých modlitbách som sa
odvážil do vysvetľovania aj tejto neľahkej knihy. Asi všetci uznáme, že žijeme v poslednej
dobe tesne pred príchodom Pána Ježiša. Znamenia Jeho blízkeho príchodu dnes by sme mali
vidieť jasnejšie než pred 30-mi rokmi. Doba pokročila, teraz všetko je bližšie, všetko beží
rýchlejšie. Predsa dnes vyzerá tak, akoby Cirkev zabudla na príchod svojho Ženícha. Mne sa
zdá, že pred rokom 1989 sme oveľa viac žili v očakávaní Jeho príchodu, a v našich zboroch
sa viac kázalo o Jeho skorom príchode, o dôležitosti Jeho očakávania v pripravenosti. Pán
však nebude meškať a my chceme byť Nevestou, ktorá svojho Ženícha čaká a pripravuje sa
na Jeho príchod.
Štvrtá kniha má názov: Či ste prijali Svätého Ducha, keď ste uverili? Je to výslednou
zbierkou mojich dlhoročných úvah, vyučovaní a kázaní o Svätom Duchu v našom zbore. Viem,
že nie je to dokonalé dielo, ale som sa usiloval podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia
odovzdať čitateľom to, čo považujem za biblicky správne a pravdivé. Toto dielo nie je ani
úplne. Nevyčerpá úplne tematiku vzhľadom na osobu a prácu Svätého Ducha, On je predsa
„nevyčerpateľný“ Boh a nie je možné o Ňom sa všetko dozvedieť, len do tej miery ako On nám
seba zjavuje. Toto zjavenie však musí byť v súlade s písaným Božím Slovom. Možno, moje
názory nie vo všetkom sa stotožňujú s najviac rozšírenými a populárnymi názormi, ale musíme
si uvedomiť, že Boh nám dal Ducha moci, lásky a zdravého rozumu, a to predovšetkým za
účelom zmocnenia do služby a k posväteniu.
Ospravedlňujem sa za gramatické a štylistické chyby. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že môj
materinský jazyk je maďarčina a po slovensky som sa začal učiť pred 43-mi rokmi ako
samouk, preto ma pochopia. A zas tí, ktorí ma nepoznajú, verím, že mi to prepáčia. Môj
životný príbeh som z Božej milosti napísal v knihe „Tri zoskoky do neznáma“, z ktorých
niekoľko exemplárov ešte má k dispozícii syn Mirko. Kniha hovorí o troch mojich najväčších,
najvýznamnejších a najdôležitejších životných rozhodnutiach, ako o parašutistických
zoskokoch viery môjho života, z ktorých dva som prežil v tandeme spolu so svojou manželkou.
Po prvé, kniha hovorí o mojom radikálnom obrátení. O tom, ako mňa, tanečného hudobníka,
ktorý nepohŕdal s alkoholom, v mladosti na jednom pohrebe Boh oslovil svojím Slovom a za
dva týždne premenil za nového človeka. Druhým skokom viery bolo, keď som ešte býval
v Maďarsku a napriek tomu, že som nič nevedel po slovenský, som prijal od Pána manželku
a po popýtaní ruky za dva mesiace sme mali svadbu. Napriek tomu, že sme sa spolu nevedeli
rozprávať ☺. Pán však naše manželstvo požehnal aj s požehnanými deťmi a vnúčatami.
Tretím zoskokom bolo, keď nás Pán pred 30-mi rokmi povolal do služby pastora do zboru
v Nesvadoch. Toto povolanie Pán potvrdil skrz kázeň br. Jožka Gaboviča o jednom osliatku,
ktorého Pán potreboval.
Nechcem vyzerať ako hrdina viery bez chýb, ktorý nikdy neklesol. Uvedomujem si, že dobrý
boj viery som ešte nedobojoval. Niekto povedal: „O svojich úspechoch (z Božej milosti) by som
mohol napísať knihy, o svojich slabostiach, zlyhaniach a neúspechoch by som však mohol
napísať knižnice“. S týmto vyznaním sa v plnej miere stotožňujem aj ja.
Prajem Vám, aby napriek nedostatkov týchto knihy boli pre Vás požehnaním k budovaniu
Božieho a k Vašej službe! Prajem Vám požehnaný čas pri čítaní!
Váš brat v Kristu, Jozef Tóth
V Nitre, 30. apríla 2014

