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Božie posolstvo pre ľudí 
Boh vždy túžil komunikovať s bytosťami, ktoré stvoril. Skôr než na svet prišiel hriech, osobne sa  

v záhrade Eden stretával s Adamom a Evou a rozprával sa s nimi. Po páde do hriechu to už nebolo 
možné, pretože hriešni ľudia by nezniesli jeho svätú prítomnosť.

Boh sa nás však nechcel vzdať. Našiel iný spôsob, ako ľuďom odovzdať potrebné rady, varovania, 
pokarhania i posolstvá lásky. Robil to a robí prostredníctvom prorokov. Boží proroci majú veľmi 
dôležité poslanie. „Veru neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, aby nezjavil svoj zámer svojim služob-
níkom, prorokom.“ (Ám 3,7)

Témou tohto modlitebného týždňa je „Božie posolstvo pre ľudí“. Budeme rozmýšľať o dôležitých 
otázkach, ktoré sa týkajú jedinečného daru proroctva. Prečo Boh posielal svojich prorokov? Aké sú 
znaky pravého proroka? Ako by sme mali vykladať prorocké slovo? O tomto všetkom budeme uva-
žovať spolu s autormi prednášok Marcom a Claudiou Blancovcami. Záverečná prednáška s názvom 
„Prorok pre ľud doby konca“ je výberom z knihy Ellen Whiteovej. Pripomína, že Biblia je jediné pra-
vidlo a kritérium viery i praktického života.

Chcem vás vyzvať, aby ste si počas tohto týždňa modlitieb vyhradili každý deň čas na štúdium Bo-
žieho slova a modlitbu. Som si istý, že keď ako celosvetová rodina pri očakávaní Kristovho skorého 
návratu budeme počas spoločných stretnutí študovať túto tému, Pán nám bohato požehná. 

 Ted Wilson,  
predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
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Predstavte si, že prvá tvár, ktorú by sme v živote 
uvideli, by bola Božia tvár; prvý hlas, ktorý by sme 
počuli, by bol Boží hlas. Presne toto prežili Adam  
a Eva. „Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, 
prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych ži-
vota. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (1Moj 2,7) 
„Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, 
utvoril ženu a priviedol ju k nemu.“ (1Moj 2,22)

Keď Adam a Eva otvorili oči, uvideli Božiu tvár  
a počuli jeho hlas. Všetko v rajskej záhrade bolo 
dokonalé. Mohli sa tešiť zo vzájomného vzťahu 
medzi sebou, zo spoločenstva s anjelmi, ale najmä  
z Božej prítomnosti. Ellen Whiteová napísala: 
„Adam a Eva neboli len deťmi pod Božím otcov-
ským dohľadom, boli aj žiakmi, ktorým vševedúci 
Tvorca dával rady. Navštevovali ich anjeli a smeli sa 
stýkať aj so Stvoriteľom.“ 1

Keď náš svet ovládol hriech, naši prví rodičia 
namiesto toho, aby sa tešili zo stretnutia s Bohom,  
v hrôze pred ním utiekli a skryli sa. Samozrejme, 
človek sa pred Bohom nemôže ukryť.

To najbolestivejšie, čo kvôli hriechu stratili, bola 
prednosť bezprostredného a osobného spoločen-
stva s Bohom. „Kým bol Adam nevinný, mal voľný 
prístup k svojmu Stvoriteľovi; hriech však odlúčil 
človeka od Boha a len Kristovo zmierenie môže 
preklenúť priepasť a umožniť blahodarné a spásne 
spojenie medzi nebom a zemou.“ 2

Boh nás nezavrhol
Keď niekoho milujeme, chceme s ním komuni-

kovať a tráviť s ním čas. Ako rodičia túžime byť so 

svojimi deťmi i deliť sa s nimi o svoje skúsenosti. 
Túžime ich tiež učiť , povzbudzovať a v prípade 
potreby im ponúknuť pomoc. Chceme im dať dar 
vzájomného spoločenstva a komunikácie.

Ak my ako ľudia túžime komunikovať s našimi 
milými, o čo viac túži náš nebeský Otec komuni-
kovať s nami – ľuďmi! Ježiš povedal: „Keď teda vy, 
hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom,  
o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo 
ho prosia!“ (Mat 7,11)

Ani Boh neopustil svoj ľud a nenechal ho napos- 
pas satanovým klamom. Kvôli hriechu však už ne-
mohol komunikovať s ľuďmi osobne, nemohol sa  
s nimi rozprávať tvárou v tvár ako dosiaľ. Aby mo-
hol svetu odovzdať všetky dôležité posolstvá, od 
ktorých závisel život ľudí, pripravil ďalšie spôsoby 
komunikácie.

Biblia odhaľuje najmenej deväť spôsobov, ako 
Boh komunikoval s ľuďmi: 

1. prostredníctvom anjelov,
2. cez stvorenie a prírodu,
3. pomocou oblakového a ohnivého stĺpu,
4. pomocou urím a tumím,
5. prostredníctvom snov,
6. hlasom z neba,
7. skrze Ducha Svätého, ktorý nás vedie,
8. skrze Ježiša Krista, ktorý prišiel osobne na 

svet, 
9. prostredníctvom prorokov. 
„Aj keď Boh v priebehu dejín používal všetky 

tieto formy komunikácie, hlavné zjavenie Bo-
žej vôle pre cirkev v každom čase odovzdával  

Prvá sobota

Prečo Boh  
Posiela Prorokov? 

 

 1 Ellen G. Whiteová, Patriarchovia a proroci, s. 30.
 2 Ellen G. Whiteová, Patriarchovia a proroci, s. 43.
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prostredníctvom prorokov.“ 3 Najväčším proro-
kom bol Ježiš Kristus. (Luk 24,19; Mat 13,57.58) 
Boží proroci plnili veľmi dôležité poslanie: „Veru 
neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, aby nezja-
vil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.“ 
(Ám 3,7)

Prečo Boh posiela svojich prorokov?
Prečo Boh posiela svojich prorokov? Odpoveď 

nachádzame v Biblii: „Lebo mal súcit so svojím ľu-
dom a svojím príbytkom.“ (2Kron 36,15)

Kontext tohto verša je veľmi zaujímavý. Judské-
mu kráľovstvu bezprostredne hrozila invázia Baby-
lončanov. Obyvatelia tušili, že ak sa tak stane, budú 
odvlečení do Babylonu. Posledným bezbožným 
judským kráľom bol Cidkija. Pod jeho vedením sa 
„i všetci vedúci kňazi a ľud stávali čoraz viac ne-
vernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím 
poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvätil v Jeru-
zaleme.“ (2Kron 36,14)

Stalo sa to napriek tomu, že k obyvateľom Judska 
Boh poslal mnohých svojich prorokov. Patril medzi 
nich aj Jeremiáš, ktorý bol „hovorcom Hospodina“. 
(2Kron 36,12) Boh posielal svojich prorokov preto, 
„lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbyt-
kom“. (2Kron 36,15)

Ako na to reagoval Boží ľud? „Tí však zosmiešňo-
vali Božích poslov, pohŕdali jeho slovami a potupo-
vali jeho prorokov, až sa hnev Hospodina natoľko 
vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci.“ 
(2Kron 36,16)

Odmietnuť posolstvo, ktoré Boh poslal prostred-
níctvom svojich prorokov, je vážna vec. V tomto 
prípade to viedlo k smrti mnohých ľudí, dokonca 
aj tých, ktorí sa uchýlili do Božieho chrámu. Ne-
priatelia vyplienili chrámové poklady, vypálili Bo-
ží dom, rozborili hradby Jeruzalema a zničili celé 
mesto. Tých, ktorí túto pohromu prežili, odvliekli 
do zajatia.

Prostredníctvom prorokov, najmä Jeremiáša, ich 
Boh pred touto skazou varoval. Ale jeho ľud ne-
chcel počúvať. (2Kron 36,15)

Žiaľ, ľudia často odmietali nielen Božích pro-
rokov, ale aj posolstvo, ktoré im prostredníctvom 
nich posielal. Napriek tomu Boh neprestal používať 
tento prorocký komunikačný kanál k svojmu ľudu, 
o ktorý sa „úzkostlivo staral, chránil ho ako zrenicu 
oka“. (5Moj 32,10; Zach 2,8)

Boh pôsobí prostredníctvom prorokov
V celých dejinách Boh odovzdával svojim proro-

kom životne dôležité posolstvá. Proroci boli oby-
čajní ľudia, ktorých si Boh vyvolil, aby ako jeho zá-
stupcovia a poslovia prijali a verne odovzdali jeho 
posolstvo.

Boh sa svojim prorokom prihováral vo videniach  
a snoch. Pod vedením Ducha Svätého proroci 
vlastnými slovami odovzdávali to, čo videli a poču-
li. „Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, 
ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Du-
cha Svätého.“ (2Pet 1,21)

Proroci plnili v ľudských dejinách významnú 
rolu. Pre cirkev bolo vždy veľkým požehnaním, 
že Boh posielal svojich prorokov. Herbert Doug-
lass uvádza osem dôvodov, prečo „Boh radšej po-
užil prorokov, než nejaké dramatické vyjadrenie 
svojej vôle, napríklad v bleskoch a hromoch na 
svitaní“. 4

1. Proroci predpovedali Kristov prvý príchod  
a pripravovali mu cestu.

2. Ako zástupcovia Pána Boha proroci ukazovali 
ľuďom, že Boh si tak veľmi cení ľudí, že z ich  
stredu vyberá mužov a ženy, ktorí ho zastu-
pujú.

3. Proroci ľuďom opakovane pripomínali, že Bo-
žie rady a poučenia sú im stále k dispozícii.

4. Prítomnosť prorokov bola skúškou, aký postoj 
majú ľudia k Bohu.

5. Posolstvo, ktoré proroci odovzdávali, malo 
rovnakú úlohu a vážnosť, ako osobná komu-
nikácia so Stvoriteľom.

6. Proroci boli príkladom toho, aký vplyv má 
spoločenstvo s Bohom a milosť Ducha Sväté-
ho na život ľudí.

 3 T. Housel Jemison, A Prophet Among You, s. 23.
 4 Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord: The Prophetic Ministry of Ellen G. White, s. 10.
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7. Prostredníctvom prorokov Boh zjavil plán 
spasenia. Spojenie božského a ľudského prvku 
bolo najúčinnejším prostriedkom na oslove-
nie strateného ľudstva.

8. Proroci prispeli jedinečným spôsobom k vzni- 
ku písaného Božieho slova. 5

Proroctvo je dar
Je zrejmé, že proroci sú kľúčovým ohnivkom re-

ťaze v spojení a komunikácii medzi Bohom a ľuďmi.  
Biblia – písané Božie slovo – obsahuje množstvo 
Božích rád, vysvetlení, varovaní, napomenutí, po-
vzbudení a plánov. Biblia je zbierkou Božích posol- 
stiev adresovaných Božiemu ľudu. Duch Svätý 
inšpiroval prorokov, aby v priebehu celých dejín 
(od Mojžiša až po apoštola Jána) vytvorili záznam  
o Božom pôsobení.

Prorocký dar je jedným z darov Ducha Sväté-
ho, ktoré sú spomínané v Prvom liste Korinťanom  
v 12. kapitole. Božie slovo naznačuje, že tento dar 
bude trvať až do konca času. Text Zj 12,17 nám po-
máha určiť „ostatok“ Božieho ľudu poslednej doby: 
„I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. 
Ale on mi povedal: ,Stráň sa toho! Som iba služob-
ník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo sve-
dectvo. Bohu sa klaňaj! Ježišovo svedectvo je totiž 
duch proroctva.‘ “ (Zj 19,10)

Adventisti siedmeho dňa veria, že Boh vo svo-
jej múdrosti povolal proroka pre posledné dni. Aj 
keď nie je nutné vymenovať všetky znaky pravého 
proroka, jedným z nich je to, že posolstvo pravého 
proroka nikdy nebude v rozpore s tým, čo hovo-
rili Boží proroci v minulosti. Ellen Whiteová vo 
všetkých svojich spisoch, listoch, kázaniach a po-
solstvách rešpektuje a podporuje Bibliu. V ničom 
neodporuje tomu, čo Biblia učí. Jej prorocká služba 
priviedla ku Kristovi milióny ľudí a ďalšie milió-
ny získali požehnanie vďaka jej radám. Jej pokyny  
v oblasti zdravého životného štýlu, výchovy, vzde-
lania a služby dodnes inšpirujú Boží ľud. Jej výstra-
hy ohľadne budúcich udalostí a rady, ako sa na ne 
pripraviť, prinášajú úžitok všetkým, ktorí ich berú 
vážne.

Chcem vás vyzvať, aby ste počas tohto týždňa 
modlitieb uvažovali nad úžasným darom, ktorý 
nám Boh dal v službe svojich prorokov a aby ste si 
uvedomovali všetky požehnania, ktoré získavame 
štúdiom Božieho slova. „Verte v Hospodina, svojho 
Boha, a obstojíte! Verte jeho prorokom a šťastne sa 
vám povedie.“ (2Kron 20,20).

Ted N. C. Wilson,  
predseda Generálnej konferencie  
Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Podnety na modlitby

1. Modlime sa, aby nám dal Duch Svätý schopnosť 
počuť, čo nám Boh odkazuje prostredníctvom 
svojich prorokov.

2. Pripomínajme si požehnania a povzbudenia, 
ktoré sme získali pri štúdiu jeho prorockého  
slova.

3. Prosme Boha o to, aby nám pomohol správne 
pochopiť poslanie proroka poslednej doby, ktoré 
plnila Ellen Whiteová. 

 4 Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord: The Prophetic Ministry of Ellen G. White, s. 10.
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Predstavte si, že by ste o kresťanstve vôbec nič 
nevedeli. Náhodou by ste našli na ulici pohodenú 
nejakú knihu. Zdvihli by ste ju. Na obale by bol 
názov: Biblia. Nebol by tam uvedený žiadny autor. 
Kto túto knihu napísal?

Keď vezmem do rúk akúkoľvek knihu, najprv 
si prečítam jej názov. Potom hľadám, kto ju na-
písal. Keďže pracujem vo vydavateľstve, presne  
viem, kde mám túto informáciu hľadať. Nachádza  
sa v tiráži. V prípade Biblie nás však čaká prekva-
penie. Keď ju otvoríme, nenájdeme v nej o auto-
rovi nič. 

Čo by malo v prvom rade zaujímať čitateľa,  
ktorý sa stretne s Bibliou prvýkrát? Mal by si po-
ložiť niekoľko otázok: Kto Bibliu napísal? Ako sa 
k nám dostala? Kto ju zostavil? Aj obyčajný laik, 
ktorý sa o náboženstvo nezaujíma, vie, že kres-
ťania sú presvedčení, že autorom Biblie je Boh. 
Znamená to teda, že Biblia, ako ju dnes poznáme, 
spadla priamo z neba? Má Boh nejakých svojich 
„tajomníkov“ alebo „redaktorov“? Napísal ju teda 
Boh alebo ľudia?

V súvislosti s týmito otázkami sa musíme roz-
hodnúť, či budeme Bibliu analyzovať z pozície, kto-
rá je jej cudzia, alebo uprednostníme spôsob, akým 
sa Biblia definuje sama. Aby sme pochopili zmysel 
knihy, je potrebné brať vážne, čo hovorí Biblia sama 
o sebe a o svojom pôvode.1

Jeden z najplodnejších biblických autorov, apoš-
tol Pavol, otvorene napísal: „Celé Písmo je Bohom 
vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápra-
vu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek 

bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“  
(2Tim 3,16.17) 

Apoštol Peter v rovnakom duchu vyhlásil: „A tak 
sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre 
robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, 
ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne 
deň a nevyjde vám v srdciach zornička. Predovšet-
kým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v Pís-
me nepripúšťa súkromný výklad. Veď proroctvo 
nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia posla-
ní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.“  
(2Pet 1,19-21)

Toto svedectvo samotnej Biblie potvrdzuje, že 
Písmo „inšpiroval“ Boh. Proroci teda hovorili  
vtedy, keď ich „inšpiroval“ Duch Svätý.

Uvedené biblické texty obsahujú množstvo  
dôležitých informácií o pôvode a povahe Biblie. 
Uvádzajú, že:

1. Písmo má svoj pôvod v Bohu; on bol iniciá-
torom zjavenia samého seba v komunikácii  
s ľuďmi;

2. zjavenie je dôsledkom „inšpirácie“ (grécky 
theopneustos);

3. platí to pre celú Bibliu.
V súvislosti s tým je dobré všimnúť si aj to, čo 

texty nehovoria. Konštatujú, že Boh je autorom 
Biblie, ale nehovoria, kto ju napísal. Tí, ktorí vďaka 
Božej inšpirácii zjavenie zaznamenali, boli ľudia, 
ktorých viedol Duch Svätý.

Apoštol Peter jasne hovorí, že aj keď sa ľudia  
fyzicky podieľali na vzniku Písma, pôvodcom zja-
venia a zdrojom obsahu Biblie je samotný Boh. 

Nedeľa

Božie Posolstvo Pre ľudí
 

 1 Biblické texty sú citované zo Slovenského ekumenického prekladu Biblie. 
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Človek je zapojený do tohto procesu, ale nie je 
vlastným zdrojom vysvetlení, výkladov a interpre-
tácií, ktoré Písmo obsahuje.

Ako prebieha inšpirácia?
Ako teda máme rozumieť vzťahu medzi auto-

rom – Bohom – a tými, ktorí Bibliu napísali a za-
znamenali Božie posolstvo? Akú úlohu plnia títo 
aktéri? Akou formou prebiehal proces zjavenia  
v Písme?

Dokonca aj ten, kto Bibliu číta len povrchne, zis-
tí, že nebola napísaná rovnakým štýlom v priebehu 
krátkeho časového obdobia. Na jej vzniku sa po-
dieľalo asi 40 ľudí, ktorí nám zanechali svedectvá  
z doby trvajúcej vyše 15 storočí. Zapísali ich v troch 
rôznych jazykoch: hebrejčine, aramejčine a gréčtine. 
Pri bližšom skúmaní by sme objavili množstvo lite-
rárnych štýlov a prvky rôznych zastúpených kultúr.

Ako bola Biblia zostavená do jedného celku?
Uvedené texty (2Tim 3,16 a 2Pet 1,21) konštatu-

jú, že Boh „inšpiroval“ Písmo. Tento pojem je príliš 
široký na to, aby vysvetlil, ako prakticky Boh zjavo-
val svoju vôľu, aby ju bolo možné zapísať.

Vzhľadom na samotné Písmo sa bádatelia snažili 
pochopiť, ako funguje fenomén inšpirácie. Napriek 
tomu, že ako adventisti siedmeho dňa odmietame 
teóriu mechanickej či verbálnej inšpirácie (neverí-
me, že každé slovo Písma nadiktoval Svätý Duch), 
veríme, že proces zjavenia a inšpirácie ovplyvnil 
výber slov, ktoré proroci použili. Duch Svätý viedol 
prorokov pri písaní tak, aby posolstvo, ktoré prijali, 
bolo spoľahlivo zaznamenané. „Aj slová sú súčas-
ťou procesu zjavenia a inšpirácie.“ 2 

Boh viedol tých, ktorí zaznamenávali jeho posol-
stvo, aby vyjadrili Božie zjavenie svojimi vlastnými 
slovami. To znamená, že slová, ktoré si zvolili na 
odovzdanie Božieho posolstva, si vybrali sami pod 
vedením Ducha Svätého. Inými slovami, boli Boží-
mi pisateľmi, nie jeho perom.

Napriek tomu, že tí, ktorí zaznamenávali Božie 
posolstvo, použili „nedokonalý“ prostriedok –  

ľudský jazyk, Božie slovo je najvyššie, autoritatív-
ne a neomylné zjavenie Božej vôle. Ľudský jazyk 
ako nedokonalý nástroj sprostredkováva Božie 
posolstvo. Ako je nedeliteľná božsko-ľudská Kris-
tova prirodzenosť, tak nemožno v Biblii oddeliť 
obsah od prostriedku vyjadrenia. Týmto božsko-
ľudským fenoménom Boh sám prináša informácie  
a riadi proces písania bez toho, aby nejakým spôso-
bom potlačil ľudskú individualitu. Uisťuje sa však,  
že výsledok celého procesu je spoľahlivý.

Podnety na modlitby

1. Modlime sa za to, aby nám Boh pomohol po-
chopiť rôzne časti Biblie a vyťažiť z nich aktuálne 
posolstvo.

2. Prosme o dôveru a schopnosť porozumieť pro-
cesu inšpirácie, prostredníctvom ktorej nám 
Boh dal Písmo.

3. Chváľme Boha za rôzne posolstvá, ktoré nám dal 
vo svojom slove vo forme podobenstiev, prísloví, 
básní a proroctiev.

 2 Raoul Dederen, „Toward a Seventh-day Adventist Theology of Revelation-Inspiration,“ v North American Bible Conference 1974,  
s. 10.
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„Čo si myslíš o žene, ktorá sa vyhlasuje za proro-
kyňu a svoje posolstvá dáva na YouTube?“ opýtal 
sa ma znepokojene jeden brat, keď som sa v sobotu 
ráno pred bohoslužbou zdravil s ľuďmi.

„Ak mám byť úprimný, nikdy som o nej nepo-
čul,“ povedal som. „Daj mi odkaz na jej videá, aby 
som si ich mohol pozrieť. Potom ti poviem, čo si  
o nej myslím,“ odpovedal som. 

Keď som si pozrel niektoré jej videá, dospel som 
k záveru, že táto žena nie je pravý prorok. (Služba 
YouTube umožňuje sledovať rôznych samozvaných 
prorokov.) 

Čo vedie človeka k tomu, aby začal tvrdiť, že do-
stal od Boha prorocké posolstvo? Ako môže cirkev 
posúdiť, či niekto skutočne dostal prorocké posol-
stvo od Boha? Ak takéto posolstvo človek dostane, 
stáva sa hneď prorokom?

Boh chce s nami komunikovať prostredníctvom 
prorokov. Apoštol Pavol odporúča: „Ducha ne- 
uhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skú-
majte; dobrého sa držte!“ (1Tes 5,19-21). Ak bu-
deme prehliadať pravé prorocké posolstvo, ktoré 
nám Boh dal prostredníctvom prorokov v dávnej 
dobe alebo na konci času, dopustíme sa vážnej 
chyby.

Na druhej strane, Kristus varoval pred pôsobe-
ním falošných prorokov: „Dajte si pozor na faloš-
ných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom 
rúchu, no vnútri sú to draví vlci.“ (Mat 7,15) Ide 
im o to, aby oklamali vyvolených v čase pred dru-
hým Kristovým príchodom. (Mat 24,24) Preto Ján 
varuje: „Milovaní, neverte každému duchu, ale 
skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vy-
šlo mnoho falošných prorokov.“ (1Ján 4,1)

Overenie pravosti proroka
Ako rozpoznať pravého Božieho proroka? Bib-

lia upozorňuje, že pôsobenie falošných prorokov 
nie je len fenoménom súčasného kresťanstva. Fa-
lošní proroci pôsobili v Izraeli aj v dobe proroka 
Jeremiáša. (Jer 14,14) Jeremiášovi súčasníci do-
stali radu, aby pravosť proroka overili naplnením 
jeho proroctva: „Až keď sa splní prorocká pred-
poveď, spozná sa, či proroka, ktorý predpovedal 
pokoj, poslal naozaj Hospodin.“ (Jer 28,9; 9,9; 
5Moj 18,21.22)

Služba proroka však zahrnuje oveľa viac než 
predpovedanie budúcnosti. Musíme pamätať, že 
princíp podmieneného proroctva znamená, že 
zmena podmienok alebo vzťahov môže znamenať 
zmenu predpovedanej budúcnosti (Jer 18,7-10) – 
ako to bolo napríklad v prípade Jonášovho posol-
stva o zničení Ninive.

Ďalšou „skúškou“ pravosti proroka je vnútorný 
súlad prorockého posolstva. Celý systém odhale-
ných právd pozostáva z reťaze na seba nadväzujú-
cich posolstiev. Všetky prorocké posolstvá v káno-
ne Písma zjavil jeden a ten istý Duch. (2Tim 3,16)  
Preto každé nové posolstvo musí byť v súlade  
s pravdami, ktoré boli zjavené predtým: „Či sa ľud 
nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych, aby živí ma-
li náuku a svedectvo?! Ak nebudú hovoriť takto, 
budú ako tí, pre ktorých niet úsvitu.“ (Iz 8,19.20) 
Samotný Kristus vzťahoval „všetky Písma“ z mi-
nulosti na seba. (Luk 24,27) Chcel ukázať, že pro-
roctvá o ňom a jeho mesiášskej obeti boli pravdivé  
a presne sa naplnili.

Pravda je progresívna. Proroci pridávajú nové 
myšlienky a detaily k pravdám, ktoré boli zjavené 

PoNdelok

ako sPoznať  
Pravého Proroka? 
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predošlým prorokom. Nové posolstvo však nesmie 
byť v rozpore s predošlým posolstvom.

Je zrejmé, že dôležitý nie je posol, ale posolstvo. 
Proroci sú obyčajní ľudia so všetkými slabosťa-
mi a obmedzeniami. Kristus nás vyzýva, aby sme  
u človeka, ktorý sa vyhlasuje za proroka, sledovali 
ovocie jeho života: „Po ovocí ich poznáte. Vari obe-
rajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý 
dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé 
ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani 
zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, 
ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 
Po ich ovocí ich teda poznáte.“ (Mat 7,16-20)

Aj keď to trvá nejaký čas, príde okamih, keď 
dravý vlk prezlečený za krotkú ovcu vycerí svoje 
tesáky. 

Každý pravý prorok musí byť zameraný na Kris-
ta, musí vyznávať jeho božsko-ľudskú prirodzenosť 
a vyvyšovať jeho obeť. „Božieho Ducha poznáte 
podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš 
Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý 
nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikris-
ta, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už teraz vo 
svete.“ (1Ján 4,2.3)

Ďalšími znakmi pravého proroka je aktuálnosť 
jeho posolstva (2Kráľ 6,10-12), praktický cha-
rakter jeho posolstva (nie niečo abstraktné a vše- 
obecné), ovocie v živote jeho nasledovníkov a zja-
venia prostredníctvom videní a snov. (4Moj 12,6)  
Je však potrebné zdôrazniť, že naplnenie niekto-
rého z uvedených znakov ešte neznamená, že do-
tyčný človek je pravý prorok. Kráľ Nebukadnécar 
dostal od Boha videnie, ale to ešte neznamenalo, že 
sa stal prorokom.

Cena za službu proroka
Keď sme pracovali v juhoamerickom španiel-

skom vydavateľstve, dostali sme množstvo listov, 
ktoré obsahovali údajné proroctvá s posolstvami 
pre Cirkev adventistov siedmeho dňa. Niektoré 
sme dostali len preto, aby sme posúdili ich obsah. 
Podaktorí tvrdili, že im Boh prikázal, aby sme ich 
posolstvo čím skôr zverejnili. Keď sme odmietli, 
mnohí nás odsúdili, pretože sme neposlúchli ich 
príkaz.

Zistili sme, že väčšina týchto domnelých proro-
kov má spoločnú jednu vec: sú doslova posadnutí 
túžbou byť uznaní za prorokov. Keď však skúmame 
život biblických prorokov, presvedčíme sa o opaku. 
Mnohí z nich sa bránili tomu, aby sa stali prorokmi 
(Jer 1,6; Iz 6,5; 2Moj 4,10-15). Vyžadovali množ-
stvo dôkazov, ktoré ich mali presvedčiť, aby prija-
li túto výzvu. (Sud 6) Hlavným dôvodom bolo to, 
že prorok obvykle nebol medzi ľuďmi obľúbený.  
(Jer 20,2; 1Kráľ 18) Jánovi Krstiteľovi, o ktorom  
Ježiš vyhlásil, že je „najväčší“ zo všetkých prorokov, 
sťali hlavu a priniesli ju pred Herodesa na striebor-
nom podnose. (Mat 11,11; 14,1-12)Tieto skúse-
nosti nás vedú k tomu, aby sme „skúmali duchov“ 
(1Ján 4,1), najmä ak údajní proroci vyžadujú, aby 
boli uznaní za Božích poslov.

Každý falzifikát predpokladá existenciu niečoho 
pravého. Čím dômyselnejší je falzifikát, tým viac 
dôkazov podporuje hodnotu originálu, ktorý sa 
falzifikát pokúša nahradiť. Satan sa snaží nahradiť 
pravých prorokov, pretože pozná hodnotu pravé-
ho Božieho posolstva. „Skúmajme preto duchov“,  
a pritom nepotláčajme hlas Božieho Ducha.

Podnety na modlitby

1. Modlime sa, aby nám dal Boh múdrosť, keď po-
čúvame ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú Božími 
hovorcami.

2. Modlime sa, aby nás Duch Svätý viedol a ob-
daroval svojou múdrosťou skôr, než svoj život 
podriadime komukoľvek, kto o sebe tvrdí, že 
prináša biblické posolstvo.

3. Pozdvihnime svoje srdce v modlitbe k Bohu  
v okamihu, keď počujeme nejakú „novú prav-
du“. Skúmajme ju s prosbou, aby nám Boží Duch 
zjavil pravdu. Pripusťme pritom možnosť, že 
Duch Svätý nemusí potvrdiť to, čo považujeme 
za pravdu.
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Ježiš prinášal posolstvo a zároveň bol prorokom. 
Bol najväčším zjavením Otca (Ján 14,9) a najväč-
ším prorokom. (Heb 1,2) Tak to vnímali jeho sú-
časníci. (Ján 6,14; Luk 7,16.17) Samaritánka zvola-
la: „Pane, vidím, že si prorok.“ (Ján 4,19)

Kristus bol nielen zjavením a pôvodcom zjave-
nia, posolstvom a poslom, ale tiež vykladal Písma. 
Ako prorok odovzdával posolstvo z neba. V tra-
dičnom poňatí prorockých škôl bol tiež obhajcom 
a vykladačom Tóry. Dokonca už v ranom veku 
ohúril učiteľov zákona. „Všetci, čo ho počúvali, 
boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami.“ 
(Luk 2,47) Obyčajní Izraeliti i náboženskí vodco-
via v Jeruzaleme ho uznali za znalca Písma. Oslo-
vovali ho titulom „učiteľ, ktorý prišiel od Boha“. 
(Ján 3,2) 

Ježiš neprišiel, aby zmenil zdroj zjavenia (zá-
kon), ale aby ho naplnil. (Mat 5,17) Jeho posla-
ním bolo objasniť pravý význam Písma tým, ktorí 
prestali vykladať Písmo správnym spôsobom  
a prakticky prežívať pravé náboženstvo. 

Ježiš nesúhlasil s metódami, ktorými ľudia vte-
dajšej doby interpretovali Písmo. Pri odkaze na 
to, čo „bolo povedané“ (Mat 5,27), uvádzal: „Ale 
ja vám hovorím…“ (Mat 5,28) Podával tým pravý 
prorocký výklad.

Môžeme nájsť princípy výkladu v niektorom  
Ježišovom kázaní alebo učení? Niekoľko ich vieme 
odvodiť z príbehu, ktorý sa odohral krátko pred 
jeho návratom k nebeskému Otcovi. Vydajme sa 
teda spolu s Ježišom na cestu do mestečka Emauzy. 
V tom, čo vtedy povedal učeníkom, môžeme nájsť 
princípy výkladu Biblie, ktoré osvietia našu myseľ  
a zapália naše srdce.

Ježišova hermeneutika
U Lukáša 24 čítame, ako sa Ježiš pripojil k dvom 

sklamaným učeníkom, ktorí sa vracali do Emauz. 
Rámcovo i prakticky im predstavil niekoľko zásad 
biblického výkladu, ktoré počas svojej služby odo-
vzdával svojim učeníkom a nasledovníkom.

Tento príbeh hovorí o tom, ako zármutok z Ježi-
šovej nedávnej smrti zbavil učeníkov ich predstáv 
o Mesiášovi. Ježiš sa k nim na ich ceste pripojil, no 
učeníci ho nespoznali. Keď počul, prečo sú smutní 
a sklamaní, povedal im: „Vy nechápaví a leniví srd-
com uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemusel 
Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej 
slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých proro-
kov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všet-
kých Písmach.“ (Luk 24,25-27)

Z jeho odpovede môžeme odvodiť niekoľko 
princípov prorockého výkladu:

1. Princíp biblického kánonu. Kristus nezakladal 
pravdivosť svojho posolstva na realite prvého 
storočia ani na židovskej tradícii či gréckej 
filozofii, ktoré vo vtedajšej kultúre prevládali. 
Naopak, použil to, „čo sa naňho vzťahovalo 
vo všetkých Písmach“. (Luk 24,27). To zna-
mená, že na interpretáciu biblických infor-
mácií o svojom poslaní ako Mesiáša použil 
len Písmo. Informácie potrebné na inter-
pretáciu Biblie sa teda nachádzajú v samot-
nom kánone Písma. Biblia sa teda vysvetľuje  
sama.
Ježiš niekoľkokrát zdôraznil, že Biblia je nad-
radená tradícii. (Mat 15,3-6) Aj ďalší autori 
Novej zmluvy poukázali na to, že Písmo pre-
vyšuje ľudskú filozofiu (Kol 2,8), ľudský rozum 

Utorok

čítame BiBliu  
sPrávnym sPôsoBom?

 



Advent 8/2019 11

 Božie posolstvo pre ľudí

(Prísl 14,12) a takzvané poznanie, ktorého sú-
časťou môže byť aj veda. (1Tim 6,20)
Základný vedecký postup vyžaduje, aby naše 
hermeneutické predpoklady vychádzali z to-
ho, čo chceme pochopiť. Závislosť od filozofie 
pri stanovení teologických hermeneutických 
predpokladov ukazuje na rozpor s princípom 
celého kánonu. Aby bolo možné vykladať bib-
lické informácie, princípy interpretácie musia 
byť odvodené zo samotného Písma, nie z filo-
zofických predpokladov.

2. Princíp jednoty Písma. Bibliu napísali viacerí 
autori v priebehu mnohých stáročí. Celé Pís-
mo inšpiroval Boží Duch – preto je celé Božím 
slovom. V tomto zmysle je medzi jeho časťa-
mi zásadná jednota a harmónia. (Mat 5,17;  
2Tim 3,16)
Tým, že sa Ježiš na ceste do Emauz odvolal na 
Mojžiša (Pentateuch) a na „všetkých proro-
kov“, vo svojom výklade použil celú hebrejskú 
Bibliu a zdôraznil princíp jednoty Písma.

3. Christologický princíp. Jedným z dôvodov, 
prečo Ježiš použil celú hebrejskú Bibliu na 
označenie toho, „čo sa naňho vzťahovalo vo 
všetkých Písmach“, bolo to, že všetky Písma 
„svedčia“ o ňom. (Ján 5,39) Nová zmluva 
podporuje túto myšlienku tým, že predstavu-
je Krista ako naplnenie „zasľúbenia patriar- 
chov“ (Rim 15,8), o ktorom „všetci proroci 
vydávajú svedectvo“ (Sk 10,43), „lebo všetky 
Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom 
sú ‚áno‘“. (2Kor 1,20)

4. Spásonosný princíp. Písmo nebolo napísané 
preto, aby uspokojilo našu intelektuálnu zve-
davosť. Nemali by sme ho študovať len preto, 
aby sme zvíťazili v diskusii alebo ukázali, že 
naše učenie je správne. Odkazom na to, že bol 
naplnením všetkých zasľúbení Písma, sa Kris-
tus predstavil ako Boží Baránok, ktorý jediný 
môže zachrániť človeka. Hlavným zmyslom 
Písma je zjavenie Krista ako Spasiteľa. To je 
základnou výkladovou ideou nášho štúdia.

Použitím správnych princípov prorockej inter-
pretácie chcel Ježiš povzbudiť dvoch mužov na 
ceste do Emauz, aby prekonali svoje duchovné 

sklamanie a radovali sa z dobrej správy o vzkrie-
sení Ježiša Krista, ktorý premohol smrť a prináša 
večný život. Ježiš dosiahol svoj cieľ, pretože po tejto 
„lekcii z Biblie“ učeníci priznali: „Či nehorelo naše 
srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval 
nám Písma?“ (Luk 24,32)

Keď budeme dodržiavať princípy, ktoré stano-
vil Kristus, nielenže pochopíme biblické pravdy, 
ale mu aj dovolíme zapáliť v našom srdci oheň,  
v dôsledku čoho s radosťou a vďačnosťou prijmeme 
jeho záchranu.

Podnety na modlitby

1. Keď budeme čítať Písmo a využívať Ježišove 
metódy výkladu, modlime sa, aby nám Svätý 
Duch ukázal súvis medzi jednotlivými pasáža-
mi Písma, aby sme mohli text správne pocho-
piť.

2. Modlime sa, aby sme prijali dar spasenia a pre-
hlbovali svoj vzťah s Ježišom.

3. Prosme Svätého Ducha, aby nám dal svedectvo 
o hodnote Písma v našom živote a aby sme sa 
oň mohli deliť s ďalšími ľuďmi.
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Boží ľud len málokedy uznával svojich prorokov. 
Tí, ktorí boli povolaní k prorockej službe, sa často 
zdráhali prijať poverenie, pretože si uvedomovali, 
že ľudia opovrhujú poslom a odmietajú jeho po-
solstvo. Neraz sa stalo, že proroci zaplatili vysokú 
cenu za zvestovanie Božieho slova. Ježiš upozornil 
svojich učeníkov, že aj k nim sa budú ľudia správať 
rovnako. (Mat 5,12) Štefan položil členom židov-
skej veľrady otázku: „Ktorého proroka vaši otcovia 
neprenasledovali?“ (Sk 7,52)

Odmietanie prorockého slova nebolo jediným 
problémom, ktorému museli proroci čeliť. Násil-
ná opozícia počas prorokovho života viedla zväčša 
k ľahostajnosti zo strany ľudu. Neraz sa stalo, 
že na prorocké posolstvo sa zabudlo. Typickým 
dôsledkom prehliadania prorockého slova bolo  
odpadnutie a skaza.

Skutočná obnova
V čase najväčšieho odpadnutia a poníženia náro-

da Boh opäť poslal prorocké posolstvo, aby vyvolal 
duchovné oživenie. Počas obnovy Božieho chrá-
mu v dobe kráľa Joziáša kňaz Chilkija zvestoval 
pisárovi Šáfanovi: „V Hospodinovom dome som 
našiel knihu zákona.“ (2Kron 34,15) Je neuveri-
teľné, že na knihu s Božím prorockým posolstvom 
padal prach v zabudnutom kúte chrámu. Keď kráľ 
Joziáš počul, čo tento prorocký zvitok obsahoval, 
zvolal: „Veľký je Hospodinov hnev, ktorý sa vylial 
na nás preto, že naši otcovia zanedbali jeho slo-
vo a neriadili sa všetkým, čo stojí v tejto knihe.“  
(2Kron 34,21) Joziáš potom zvolal obyvateľov, 
aby počúvali Božie slovo. Kráľ i ľud obnovili svoju 
zmluvu s Bohom a slávili nezabudnuteľnú Paschu, 

pretože „žiaden izraelský kráľ nesvätil takú Paschu 
ako Joziáš, kňazi, leviti, celý Júda, prítomní Izraeliti 
a obyvatelia Jeruzalema“. (2Kron 35,18)

Niečo podobné sa stalo aj za Nehemiáša, keď 
Ezdráš čítal ľuďom z knihy zákona. „Kňaz Ezdráš 
v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon 
pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí bo-
li schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na 
námestí pred Vodnou bránou od svitania do po-
ludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schop-
ní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená 
na knihu zákona.“ (Neh 8,2.3) Duchovné oživenie 
pokračovalo. „V dvadsiaty štvrtý deň toho istého 
mesiaca sa Izraeliti zhromaždili. Oblečení do vre-
coviny a posypaní zemou sa postili. Povstali na 
svojich miestach, keď štvrtinu dňa čítali v knihe 
zákona Hospodina, svojho Boha, a štvrtinu dňa sa 
vyznávali a klaňali Hospodinovi, svojmu Bohu.“ 
(Neh 9,1-3)

Po tomto duchovnom prebudení prišla refor-
mácia: „Pripojili sa k svojim vznešeným bratom,  
zaviazali sa kliatbou a prísahou, že sa budú riadiť 
Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníc-
tvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zacho-
vávať a plniť všetky príkazy Hospodina, nášho 
Pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia.“  
(Neh 10,30) Zaviazali sa, že sa nebudú miešať  
s pohanskými národmi, že budú zachovávať sobo-
tu podľa prikázania, spoločne podporovať chrám  
a bohoslužby a opäť odovzdávať desiatky a prinášať 
obete. (Neh 10,30-39)

To všetko sa môže stať, keď aj my oprášime Bo-
žie prorocké slovo, budeme ho čítať a uplatňovať vo 
svojom živote.

streda

oPrášiť  
Božie Prorocké slovo
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Oprášte prorokov
Podľa globálneho prieskumu, ktorý sa konal 

medzi členmi cirkvi v roku 2018, približne 48 % 
adventistov siedmeho dňa po celom svete študu-
je Bibliu každý deň. Na túto štatistiku sa môžeme 
dívať pod zorným uhlom poloplného alebo po-
loprázdneho pohára. Ako členovia cirkvi by sme 
mali posilniť návyk každodenného čítania Biblie. 
Uprostred temnoty tohto sveta môže Biblia priniesť 
do nášho života svetlo a nádej. Môže nám pomôcť 
viesť iných k Ježišovi. Môže sa stať naším sprievod-
com na ceste do neba. „A tak sa prorocké slovo sta-
lo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upiera-
te svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom 
mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srd-
ciach zornička.“ (2Pet 1,19)

Máme prirodzený sklon spoliehať sa na vlastnú 
inteligenciu, silu a múdrosť a zabúdať na to, že „na-
dovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto 
sa v ňom vyzná?“ (Jer 17,9) Našou jedinou istotou 
je dôverovať prorockému slovu: „Verte v Hospodi-
na, svojho Boha, a obstojíte! Verte jeho prorokom 
a šťastne sa vám povedie.“ (2Kron 20,20) Jedine 
Písmo dokáže oživiť našu dušu, dať nám múdrosť 
a vliať do srdca radosť. Jedine s Písmom môžeme 
získať správny postoj k životu: „Hospodinov zákon 
je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo roz-
hodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. 
Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú 
radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva 
svetlo.“ (Žalm 19,8.9)

Tri princípy z vyznania „Počuj, Izrael“
Málokto – ak vôbec niekto – nie je zaťažený rôz-

nymi problémami z rodovej histórie. Nezdravé in-
terpersonálne interakcie sa dajú odsledovať až po 
niekoho, kto sa rozhodol, že sa nebude riadiť Bo-
žími radami. Aj keď Božia láska vedie k úplnému 
odpusteniu a do života prináša komplexné uzdra-
venie, minulosť v nás vyvoláva bolesť a utrpenie. 
Dobrou správou je, že zdedené negatívne vzorce 

nemusia nikoho trvalo zväzovať. Ak sa rozhodne-
me zlomiť negatívne okovy minulosti, naplno dôve-
rovať prorockému slovu a riadiť sa ním, môžeme 
prežiť úplnú premenu svojej povahy a ešte v prie-
behu svojho života zmeniť smerovanie svojho rodu.

Žiť vierou znamená riadiť sa Božou vôľou a ne-
pochybovať o nej napriek tomu, že sme v minulosti 
nechápali jej zmysel a že nechápeme ani cestu, kto-
rou sa budeme uberať v budúcnosti. Ako sa to dá 
dosiahnuť? „Aby človek mohol žiť vo svetle, musí 
ísť tam, kde svetlo svieti.“ 2 Kľúčom je dovoliť, aby 
sme „boli tým Svetlom spasení, aby sme ho naplno 
prežívali a šírili ho medzi tými, ktorí sa nachádza-
jú v tme“.3 

Keď sme sa rozhodli založiť si rodinu, snažili 
sme sa uplatňovať príkaz z vyznania „Počuj Izrael“  
(Šema) v našom každodennom živote. „Počuj,  
Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! Mi-
lovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srd-
com, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré 
ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich 
vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či 
budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste,  
či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku 
ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na 
čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho do-
mu a na svoje brány.“ (5Moj 6,4-9)

Text obsahuje tri princípy, ktoré v našom živote 
udržujú svetlo prorockého slova:

1. Hovorí o prioritách. Boh má mať v našom srd-
ci prvé miesto. (5Moj 6,5)

2. Vyzýva nás k tomu, aby sme trávili čas s Božím 
slovom. Máme ho čítať, premýšľať o ňom a ho-
voriť o ňom od rána do večera. (5Moj 6,6.7)

3. Text hovorí aj o sile vplyvu. Božie slovo mu-
síme mať vždy po ruke. Musí preniknúť do 
našej mysle a ovplyvňovať celý náš život.  
(5Moj 6,8.9)

Ak budeme venovať dostatok času Božiemu slo-
vu a jeho vplyvu, ak si správne zoradíme priority, 
Boh bude riadiť náš život a požehná naše domovy.

 1 adventistresearch.org/sites/default/files/files/AC2018%20-%20Global%20Church%20Member%20Survey%20Data%20Report.pdf
 2 Ellen G. Whiteová, Testimonies for the Church, zv. 4, s. 106.
 3 Tamtiež, zv. 2, s. 123.
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 Po bohoslužbe sa ma jedno dospievajúce diev-
ča priamo spýtalo: „Prečo ku mne Boh nehovorí?“ 
Bolo by jednoduché povedať jej, že každému z nás 
sa Boh prihovára prostredníctvom Biblie. Ale to-
to dievča chcelo vedieť, prečo k nej Boh nehovorí 
osobne.

Mnohí veriaci si kladú otázku, prečo s nimi dnes 
Boh priamo nehovorí. V minulosti „mnoho ráz  
a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom ústami 

prorokov“. (Heb 1,1) Prečo sa nám dnes nepriho-
vára? Skončil sa prorocký dar uzavretím biblického 
kánonu? Povolal odvtedy Boh nejakých prorokov? 
Povolá ešte niekoho v budúcnosti?

Skončil sa dar proroctva?
Na trvanie a platnosť prorockého daru existu-

jú dva protichodné názory. Jedna časť kresťanov 
je presvedčená o tom, že duchovné dary – ako  

Bezpečný sprievodca 
Ako adventisti siedmeho dňa sa môžeme tešiť  

z dvoch výsad: máme Bibliu, ktorá je základom na-
šej viery a praktického života, a tiež prorocký dar 
vo svedectvách Ellen Whiteovej. Prečo to môžeme 
považovať za výsadu? Pretože takmer dvetisíc ro-
kov po dokončení biblického kánonu sme dosta-
li pokyny o tom, ako máme uplatňovať princípy  
Písma v našej modernej dobe a plniť tak zverené 
poslanie v čase konca. 

Ak budeme čítať spisy EllenWhiteovej a prakti-
zovať jej rady, obohatí to náš život a prinesie pro-
spech aj našim rodinám. Dočítame sa v nich, ako 
budovať manželstvo, ktoré je založené na bázni 
voči Bohu. Jej odporúčania nám ukážu ako vycho-
vávať deti a pomôžu nám tiež zorientovať sa v laby-
rinte mnohých ľudských teórií o výchove detí, kto-
rých je dnes naozaj veľa. Nájdeme tiež skvelé rady 
o zdravom životnom štýle. Knihy Ellen Whiteovej 
nás posilnia aj na našej ceste za Kristom. Kázania  
v našej cirkvi sú formované homiletickými apliká-
ciami Ellen Whiteovej a jej biblickými výkladmi. 
Jej jedinečný teologický prístup nás dodnes prekva-
puje svojou hĺbkou.

Výzva do budúcnosti
Aj keď ako cirkev sa chceme nechať viesť spoľah- 

livým a istým prorockým hlasom Biblie a spisov  
Ellen Whiteovej, nová generácia veriacich čaká, že 
ju pre to nadchneme. Túto výzvu komplikuje sku-
točnosť, že mladá generácia všeobecne málo číta, 
žije vo veľkom informačnom tlaku a komunikuje 
cez moderné elektronické médiá.

Svet je unášaný vírom do chaosu rôznych infor-
mácií a ideí. Prorocké slovo dáva presné súradni-
ce na dosiahnutie bezpečného prístavu. Dovoľme 
Svetlu, aby nám svietilo na cestu až do okamihu, 
keď sa objaví očakávaná Zornička.

Podnety na modlitby

1. Modlime sa k Pánovi za svoj vlastný postoj k je-
ho zákonu a za ochotu riadiť sa ním.

2. Chváľme Pána Boha tak, ako to opisujú Žalmy –  
za svetlo jeho slova, za to, že nás vedie cestou 
svojich nariadení a rád.

3. Modlime sa za to, aby aj skrze nás Boh osvietil 
tento svet a priviedol ho na svoju cestu.

Štvrtok

Praví a falošní Proroci  
včera a dnes
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hovorenie jazykmi, prorokovanie alebo uzdravo-
vanie – trvali len v časoch apoštolov. Podľa nich 
mali tieto nadprirodzené dary slúžiť ako znamenia 
pri vzniku kresťanskej cirkvi a počiatkoch šírenia 
evanjelia. Druhá skupina zastáva názor, že Duch 
Svätý môže udeliť duchovné dary kedykoľvek, to 
znamená, že aj ľuďom, ktorí nepatrili do skupiny 
pôvodných dvanástich učeníkov. 

Kresťania, ktorí odmietajú nové prejavy duchov-
ných darov, vychádzajú z troch predpokladov:

1. kánon biblických kníh je už uzatvorený,
2. Biblia je neomylná a dostatočná autorita,
3. cirkvi stačí, ak má Písmo.

Inak povedané, títo ľudia veria, že posolstvo 
biblického kánonu je pre cirkev postačujúce až do 
konca dejín.

Poslaním prorokov bolo oznamovať Božiu vôľu 
a vyučovať jeho slovo. Okrem toho ich Boh často 
posielal riešiť krízové situácie. V ťažkých časoch 
vyvolaných vonkajšími alebo vnútornými okol-
nosťami či odpadnutím, museli odovzdať Božie 
posolstvo. V situáciách plných zmätku radili, čo 
robiť. Alebo jednoducho odovzdali zvláštne posol-
stvo v určitom okamihu plánu spasenia. Posolstvá 
niektorých prorokov neboli zahrnuté do súboru 
kánonických spisov (napríklad posolstvá Nátana, 
Achiju Šílana či vidca Jedu – 2Kron 9,29). To, čo 
nekánonickí proroci povedali alebo napísali, bo-
lo autoritatívne a záväzné pre ľudí, ktorí žili v tom  
čase. (2Kron 12,7-15) 

Autorita prorokovho posolstva sa totiž zakladá 
na inšpirácii. Prorocký dar nekánonických pro-
rokov nemal nahradiť svedectvo kánonických 
prorokov, ale naplniť špecifické potreby Božieho 
ľudu. Treba však pripomenúť, že všetko, čo títo 
proroci učili, bolo v súlade s Božím zjavením ká-
nonickým prorokom.

Po Jánovi, autorovi knihy Zjavenie, bol kánon 
Biblie uzatvorený. To znamená, že k nemu nemož-
no pridať ďalšie inšpirované knihy. Otázkou, ktorú 
si dnes kladieme, je, či Boh od uzatvorenia biblic-
kého kánonu poslal ďalších prorokov. Mohol by 
sa nejaký prorok objaviť aj dnes? Alebo niekedy  
v budúcnosti?

Žiaduci dar
Dar proroctva má v Novej zmluve výnimočné 

miesto medzi darmi Ducha Svätého. V jednom 
zozname ho apoštol Pavol uvádza hneď ako pr-
vý medzi darmi, ktoré sú pre cirkev prospešné;  
v ďalších dvoch zoznamoch ho uvádza na druhom 
mieste. (Rim 12,6; 1Kor 12,28; Ef 4,11) Pavol do-
konca povzbudzuje veriacich, aby o tento dar usi-
lovali (1Kor 14,1.39) – aj keď Duch Svätý udeľuje 
dary, ako sám chce.

Pavol dvakrát poukazuje na to, že Boh ustanovil 
v cirkvi prorokov. (1Kor 12,28; Ef 4,11) Zdôraz-
ňuje, že novozmluvnú cirkev Boh postavil na zá-
klade prorokov a apoštolov. (Ef 2,20) Apoštoli boli 
novozmluvní proroci, pretože – ako napísal Pavol  
v Liste Efezanom 3,4.5 – Duch Svätý zjavil apošto-
lom a prorokom Kristovo tajomstvo, ktoré nebolo 
známe predošlým generáciám. Z toho môžeme 
vyvodiť, že dar proroctva nebol obmedzený len na 
biblický kánon.

Dar pre čas konca
Ježiš povedal, že v poslednej dobe prídu faloš-

ní proroci, ktorí budú tvrdiť, že prorokujú v jeho 
mene. (Mat 7,15-23) Títo lživí proroci budú pred-
vádzať také veľké znamenia a zázraky, že by zviedli 
aj vyvolených. (Mat 24,24) Ježiš svojich učeníkov 
varoval, že tento falzifikát prorockého daru bude  
v rozpore s pravým prorockým darom.

Prorok Joel, ktorý zväčša hovoril o dobe konca, 
predpovedal hojné vyliatie Ducha Svätého na Boží 
ľud. Prejaví sa to tak, že mladí ľudia budú mať vi-
denia, starci budú mať sny a synovia a dcéry budú 
prorokovať. (Joel 3,1.2) Podľa čoho vieme, že Joel 
odkazuje na čas konca? Toto proroctvo definu-
je časový rámec, keď sa dar proroctva prejaví ta-
kýmto spôsobom. Nachádzame v ňom zmienky  
o kozmických javoch, ako je zatmené slnko a krva-
vý mesiac. Hovorí aj o katastrofách na zemi, ktoré 
sú opísané ako „krv, oheň a stĺpy dymu“. To všetko 
bude predchádzať „veľký a hrozný deň Hospodina“. 
(Joel 3,3-5)

Apoštol Peter vzťahuje Joelovo proroctvo na 
udalosti, ktoré sa stali počas Letníc. (Sk 2,16-21) 
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Na stretnutiach argentínskej biblickej spoločnos-
ti som často spolupracoval s duchovnými z iných 
cirkví. Pri jednej príležitosti sa ma jeden z nich 
spýtal na súčasný stav Cirkvi adventistov siedme-
ho dňa. Keď som mu hovoril o našich vzdelávacích 
a zdravotníckych inštitúciách, vyjadril obdiv nad 
tým, ako naša cirkev v Južnej Amerike rastie. Na 
konci nášho rozhovoru zdanlivo mimochodom vy-
slovil poznámku: „Škoda, že Ellen Whiteovú uzná-
vate ako prorokyňu.“ Naši evanjelikálni priatelia 
majú často túto výhradu.

Aký odkaz vlastne zanechala Ellen Whiteová 
pre Cirkev adventistov siedmeho dňa? Aký vý-
znam majú jej spisy pre našu cirkev v súčasnosti? 
Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať spôso-
bom, ktorý nám pomôže zamyslieť sa nad daným 
problémom.

Odkaz Ellen Whiteovej
Odmietnuť posolstvo Ellen Whiteovej by pre 

adventistov siedmeho dňa znamenalo to isté, čo 
pre luteránov zrieknuť sa Luthera alebo pre meto-
distov zrieknuť sa Johna a Charlesa Wesleyovcov. 
Jej význam presahuje skutočnosť, že bola spolu-
zakladateľkou rozvíjajúceho sa hnutia, ktoré na-
pokon prerástlo do Cirkvi adventistov siedmeho 
dňa. Jej spisy položili filozofické a teologické zá-
klady na vznik mnohých významných vzdeláva-
cích a zdravotníckych inštitúcií, ktoré obdivujú 
duchovní iných cirkví. „Bez vízie, vedenia a osob-
ných obetí (samozrejme aj Jamesa Whitea a Jose-
pha Batesa) by dnes Cirkev adventistov siedmeho 
dňa neexistovala.“ Je paradoxné, že duchovní,  
s ktorými som hovoril, obdivovali naše inštitúcie, 
ale kritizovali osobu, ktorá stála pri ich zrode.

Dar proroctva spája s darom jazykov. Prečo? Joel 
hovorí o budúcom prejave prorockého daru v sú-
vislosti s raným a neskorým dažďom. (Joel 2,23-32) 
Jesenné dažde, ktoré umožnili semienkam vyklíčiť 
a zakoreniť sa, sa nazývali raný dážď. Jarné dažďové 
prehánky, ktoré umožnili úrode dozrieť a pripraviť 
ju na žatvu, sa označovali termínom neskorý dážď. 
Stará zmluva používa tento jav v poľnohospodár-
skom cykle Palestíny ako symbol duchovného da-
ru, ktorý dáva Boh svojmu ľudu prostredníctvom 
svojho Ducha. (Hoz 6,3)

Peter spolu s ďalšími apoštolmi zažili vyliatie 
raného dažďa. Neskorý dážď príde s rovnakou 
mocou Ducha. Boží ľud objaví vo svojom strede 
dar proroctva. My, ktorí čakáme na skorý Ježi-
šov návrat, máme prežiť vyliatie neskorého du-
chovného dažďa. Toto vyliatie Ducha Svätého 

bude hojnejšie, než predchádzajúce. Spôsobí, že 
„vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši 
starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať  
videnia.“ (Joel 3,1)

Podnety na modlitby

1. Modlime sa konkrétne za lepšie pochopenie 
novozmluvných proroctiev, ktoré hovoria o na-
šej dobe.

2. Prosme Boha, aby nám objasnil svoje pravdy  
a upevnil ich v našej mysli, aby nás neoklamal 
žiadny falzifikát.

3. Vyjadrime Bohu svoje rozhodnutie dôverovať 
mu, že nás povedie v celom našom živote. Pros-
me ho, aby nás chránil pred nebezpečenstvom 
falošných prorokov.

Piatok

ľud  
väčšieho a menšieho svetla

 



Advent 8/2019 17

 Božie posolstvo pre ľudí

Ellen Whiteová nebola len vizionárkou. Považo-
vala sa za „Božieho posla“. Jej povolanie a poslanie 
hrali kľúčovú rolu pri vzniku a vývoji našej cirkvi. 
Toto jej vyhlásenie ľudia v cirkvi neprijali automa-
ticky. Jej súčasníci a potom každá nová generácia 
veriacich adventistov hodnotili jej spisy a službu. 
Zároveň na ňu aplikovali biblické znaky pravos-
ti proroka. Znaky pre prijatie pravého proroka sú 
formulované v 18. vieroučnom bode Cirkvi adven-
tistov siedmeho dňa. 

Spisy a učenie Ellen Whiteovej obsahujú množ-
stvo aktuálnych tém. Môžeme spomenúť jej rady  
o tom, ako si zachovať telesné, duševné a duchov-
né zdravie – v súlade s trojitou službou Ježiša Kris-
ta, ktorý uzdravoval, učil a kázal. Jej rady dodnes 
pomáhajú členom cirkvi žiť zdravšie a dožívať sa  
najvyššieho veku na svete. 

Prínos Ellen Whiteovej
Pri prekladaní spisov Ellen Whiteovej z angličti-

ny do iných jazykov je potrebné venovať pozornosť 
detailom. Jej vlastné slová sú prepojené s mnohým 
biblickými textami, ktoré použila, aby podporila 
svoje tvrdenia. Je dôležité odlišovať jej myšlien- 
ky od biblických textov. Prekladajú sa len jej myš-
lienky, biblické texty sa prepisujú z prekladov do 

miestneho jazyka. Táto skutočnosť podčiarkuje to, 
aký veľký význam kládla Ellen Whiteová na Bibliu 
ako základ svojich posolstiev.

Ellen Whiteová si uvedomovala, že jej poslaním 
a úlohou je ukazovať Božiemu ľudu, ako má v dobe 
konca uplatňovať biblické posolstvo. Zdôrazňova-
la, že jej svedectvo je „menšie svetlo“, ktoré má viesť 
ľudí k „väčšiemu svetlu“ – Písmu. Bola si vedomá 
toho, že jej posolstvá podliehajú kánonickej au-
torite Písma. Vyzývala preto svojich poslucháčov  
a čitateľov, aby študovali Bibliu a jej posolstvo uvá-
dzali do praktického života. Počas svojho príhovo-
ru na jej poslednom zasadaní Generálnej konfe-
rencie v roku 1909 pred zhromaždenými delegátmi  
zdvihla Bibliu a vyhlásila: „Bratia a sestry, odporú-
čam vám túto knihu.“ 

Najlepším spôsobom, ako dnes môžeme prejaviť 
úctu Pánu Bohu, je to, že nás budú ľudia poznať ako 
„ľud knihy“, ktorý miluje Ježiša a Bibliu považuje za 
meradlo viery a praktického života.

Podnety na modlitby

1. Modlime sa k Bohu za to, aby sme rozumeli 
jeho radám pre poslednú dobu a aby prostred-
níctvom nich mohol ovplyvňovať náš život.

 1 Ellen Whiteová spolu s Josephon Batesom a Jamesom Whiteom založili v roku 1863 Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá sa  
z počtu 3500 členov rozrástla na celosvetovú cirkev. Dnes má takmer 21 miliónov pokrstených členov.

 2 George R. Knight, Meeting Ellen White: A Fresh Look at Her Life, Writings, and Major Themes, s. 59.
 ³ Vyhlásila: „Pol storočia som Pánovým poslom. A kým budem žiť, ďalej budem zvestovať posolstvá, ktoré mi dáva pre svoj ľud. (Selected 

Messages, sv. 3, s. 71) 
 ⁴ „Adventisti siedmeho dňa prijímajú novodobé prejavy prorockého daru (v službe Ellen Whiteovej) na základe učenia Biblie… Veria, 

že dar zverený Ellen Whiteovej, je súčasťou pravého prejavu biblických darov Ducha.“ (Theodore N. Levterov, Accepting Ellen White: 
Early Seventh-day Adventists and the Gift of Prophecy Dilemma, s. 88.89)

 5 Písmo dosvedčuje, že jedným z darov Ducha Svätého je dar proroctva. Tento dar je príznačný pre cirkev ostatkov a veríme, že sa 
prejavil v diele Ellen Whiteovej. Jej spisy prehovárajú s prorockou autoritou. Pre cirkev sú zdrojom pomoci, usmernenia, poučenia  
i napomenutia. Jasne potvrdzujú, že Písmo je meradlom, ktorým treba posudzovať každé učenie a skúsenosť. (4Moj 12,6; 2Kron 20,20; 
Am 3,7; Joel 2,28.29; Sk 2,14–21; 2Tim 3,16.17; Heb 1,1–3; Zj 12,17; 19,10; 22,8.9)

 6 Jej literárna tvorba zahrnuje vyše 20 kníh (nie sú zahrnuté kompilácie), okolo 200 brožúr a materiálov, vyše 5 000 článkov v časopisoch, 
6 000 strojom napísaných listov, zápiskov a denníkov. Spolu teda približne 100 000 strán materiálov vytvorených počas jej 70-ročnej 
služby (1844–1915). (George E. Rice, „Spiritual Gifts“, v Handbook of Seventh-day Adventist Theology, s. 636)

 7 Dan Buettner, „The Secrets of Long Life“, National Geographic, 11/2005; Dan Buettner, The Blue Zones: Lessons for Living Longer From 
the People Who’ve Lived the Longest.

 ⁸ Ellen Whiteová napísala: „Málo pozornosti venujeme Biblii. Pán dal menšie svetlo, aby viedlo veriacich k väčšiemu svetlu.“ (Selected 
Messa-ges, sv. 3, s. 30)

 ⁹ Ellen Whiteová o správnom vzťahu medzi Písmom a svojimi spismi povedala: „Brat J by chcel vyvolať zmätok tvrdením, že svetlo, 
ktoré dal Boh vo svedectvách (to znamená v spisoch Ellen Whiteovej), je dodatkom k Božiemu slovu. To však nie je pravda. Boh 
usúdil, že svedectvo je dobré na to, aby upriamilo pozornosť Božieho ľudu na jeho slovo, aby mu lepšie rozumeli.“ (Testimonies for 
the Church, sv. 4, s. 246)

 10 Citované z W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement, s. 30.
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2. Prosme Boha o to, aby nám pomohol každý 
deň venovať čas štúdiu jeho slova a prakticky 
ho prežívať.

3. Prejavme vďačnosť Pánovi za to, že v spisoch 
Ellen Whiteovej nám poskytol rozsiahle sve-
dectvo pre náš duchovný rast, aby sme mohli 
obstáť v skúškach poslednej doby.

drUhá sobota

Boží Prorok  
Pre ľud v doBe konca

 

Keď som večer 30. apríla 1871 šla spať, cítila som 
úzkosť. Celé tri mesiace som bola zmalomyseľne-
ná. Často som vo svojej skľúčenosti prosila o úľa-
vu. Prosila som Boha, aby mi pomohol a dal silu, 
aby som sa dokázala povzniesť nad malomyseľ-
nosť a temné mraky, ktoré oslabovali moju vieru 
a nádej.

V tú noc som mala sen, ktorý mi priniesol do 
duše pokoj. V sne som bola na jednom dôležitom 
stretnutí, kde prišlo veľa ľudí. Niektorí boli plní 
silných emócií a v slzách nahlas volali o pomoc. 
Mnohí sa skláňali v modlitbe pred Bohom. Bolo 
vidno, že im niečo dôležité leží na srdci. Nalieha-
vo žiadali Boha o zvláštne svetlo. Rozpoznala som 
niektorých bratov a sestry. Brat A prežíval hlbokú 
tieseň. Jeho žena však bola v skupine ľudí, ktorým 
na tom až tak nezáležalo. Skôr naopak. Vysmievala 
sa a opovrhovala tými, ktorí sa pred Bohom hlbo-
ko pokorili.

Videla som, ako na mňa zostúpil Boží Duch. 
Uprostred volaní a modlitieb som vstala a poveda-
la: „Zostúpil na mňa Boží Duch. Cítim, že vás mu-
sím vyzvať, aby každý z vás začal na sebe pracovať. 
Vzhliadate k Bohu a chcete, aby pre vás urobil to, 
čo máte urobiť vy sami. Ak začnete, Boh vám po-
môže, keď budete potrebovať pomoc. Keby ste sa 
riadili svetlom, ktoré vám Boh zveril, dal by vám 
viac svetla. Keď však odmietate rady, varovania 
a napomenutia, ako môžete očakávať, že vás viac 

osvieti a požehná? Boh nie je ako človek, aby ste sa 
s ním zahrávali.“

Vzala som Bibliu, ktorú si veľmi vážim. Oko-
lo nej som položila niekoľko zväzkov „Svedectiev 
pre cirkev“, ktoré boli pripravené pre Boží ľud. „Sú  
v nich zapísané rôzne prípady a problémy, ktoré 
ľudia ukrývajú. Môžete v nich nájsť rady, ktoré síce 
boli adresované niekomu inému, ale sú vhodné aj 
do vašej situácie. Boh vám ochotne poskytne radu 
za radou. Nie je veľa tých, ktorí skutočne vedia, čo 
„Svedectvá pre cirkev“ obsahujú. Nepoznáte dob-
re Písmo. Keby ste študovali Božie slovo s túžbou 
pochopiť jeho princípy a uviesť ich do kresťanskej 
praxe, nepotrebovali by ste „Svedectvá pre cirkev“. 
Potrebujete ich preto, že zanedbávate poznávanie 
Božej inšpirovanej knihy, v ktorej vám Boh chce 
odovzdať jednoduché a priame svedectvá. Praje si, 
aby ste sa zamerali na inšpirované slová, ktoré za-
nedbávate. Vyzýva vás, aby ste svoj život zosúladili 
s jeho čistým a ušľachtilým učením.

Pán sa milostivo rozhodol, že vás bude varovať  
a napomínať a že vám odovzdá svoje rady prostred-
níctvom „Svedectiev pre cirkev“. Snaží sa vás pre-
svedčiť, aké dôležité sú pravdy jeho slova. „Svedec-
tvá pre cirkev“ neprinášajú nové pravdy, ale oživujú 
v srdci už zjavené inšpirované pravdy. Božie slovo 
jasne hovorí, aký má byť vzťah človeka k Bohu  
a blížnym, ale málokto sa tým riadi. Nepotrebuje-
me ďalšie pravdy. Vo „Svedectvách pre cirkev“ Boh 
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 Božie posolstvo pre ľudí

zjednodušuje veľké zjavené pravdy a odovzdáva 
ich ľuďom spôsobom, ktorý si sám zvolil, aby ľudí 
prebudil.

Pýcha, sebaláska, sebectvo, nenávisť, závisť a žiar- 
livosť obmedzujú rozlišovacie schopnosti človeka. 
Pravda, ktorá nám dáva múdrosť k spaseniu, stra-
tila svoju schopnosť zaujať a riadiť myseľ človeka. 
Nechápete základné princípy zbožnosti, pretože 
nie ste hladní a smädní po poznaní Biblie, netúži-
te po čistom srdci a svätom živote. „Svedectvá pre 
cirkev“ nemajú zmenšiť vplyv Božieho slova. Prá-
ve naopak, majú ho vyvýšiť a upriamiť naň vašu  
pozornosť, aby vás dokázalo osloviť svojou jedno-
duchosťou a krásou.“

Ďalej som povedala: „Ako ja som obklopila Bo-
žie slovo týmito materiálmi, tak vás Boh obklopil 
svojimi radami, varovaniami a povzbudeniami. 
Môžete volať k Bohu, aby vám poskytol viac svetla. 
Ale Boh ma poveril, aby som vám odkázala, že vašu 
cestu neosvieti ďalším svetlom, ak nebudete v prak-
tickom živote uplatňovať to, čo ste už dostali. Pán 
vám dal svetlo, ale vy si ho nevážite a odmietate 
ho. Niektorí ho odmietli úplne, iní ho zanedbávajú 
alebo sa k nemu stavajú vlažne. Len málokto z vás 
berie vážne svetlo, ktoré vám Boh vo svojej milosti 
dal a riadi sa ním.

Niektorí z tých, ktorí prijali zvláštne svetlo zjave-
né vo „Svedectvách pre cirkev“, na tieto napome-
nutia v priebehu niekoľkých týždňov zabudli. Aj 
keď sa niekoľkokrát opakovali, nepovažovali ich za 
také dôležité, aby sa nimi riadili. Pripadali im ako 
vymyslené rozprávky. Keby si vážili svetlo, ktoré 
dostali, mohli sa vyhnúť stratám a skúškam, kto- 
ré sú podľa nich príliš drsné a kruté.

Vzali na seba neznesiteľné bremeno. To však 
nie je jarmo, ktoré na človeka kladie Kristus. Boh 
týchto ľudí miluje a stará sa o nich, ale ich sebec-
tvo a nevera im bránia vidieť jeho dobrotu a milo- 
srdenstvo. Ponáhľajú sa ďalej vo svojej vlastnej 
múdrosti, kým ich nepremôžu skúšky a zmätky. 
Keď sa budete riadiť celým svetlom, ktoré vám Boh 
v minulosti dal, bude svietiť stále jasnejšie.“

Poukázala som na staroveký Izrael. „Boh dal Iz-
raelitom svoj zákon, ale oni sa ním neriadili. Vy-
dal im svoje nariadenia a ustanovil obrady, aby im 

pomáhali myslieť a pamätať na Pána Boha. Ale oni 
zabudli na Boha a na jeho nariadenia. Preto ich 
musel burcovať, aby si uvedomili, že majú poslú-
chať a uctievať svojho Stvoriteľa. Keby boli poslušní 
a z lásky sa riadili Božími príkazmi, nebolo by treba 
toľko obradov a nariadení.

Keby sa ľudia, ktorí tvrdia, že sú Božím zvlášt-
nym ľudom, riadili Božími príkazmi zapísanými 
v jeho slove, nemusel posielať zvláštne svedec-
tvo, ktoré im malo pripomenúť ich povinnosti  
a upozorniť ich na nebezpečenstvo neposlušnos-
ti Božieho slova. Neuposlúchnutie, zanedbávanie  
a odmietanie svetla otupilo ich svedomie. Preto 
Boh vezme svojmu ľudu tieto svedectvá, zbaví ho 
sily a pokorí ho.“

Vo sne som videla, ako na mňa zvláštnym spôso-
bom zostúpila Božia moc. V okamihu som stratila 
všetku silu a videnie prestalo. Môj manžel sa po-
stavil pred ľudí a zvolal: „Toto je nádherný prejav 
Božej moci. To on urobil zo svojich „Svedectiev pre 
cirkev“ mocný nástroj na oslovenie ľudí. Prostred-
níctvom nich bude hovoriť mocnejšie než dosiaľ. 
Kto sa postaví na Božiu stranu?“

Videla som, že sa postavilo pomerne veľa ľudí, 
ktorí zareagovali na jeho výzvu. Ďalší zostali znu-
dene sedieť. Na tvárach niektorých som dokonca 
videla opovrhnutie a výsmech. Niekoľkí nezarea-
govali vôbec. 

Jeden muž, ktorý stál po mojom boku, vyhlá-
sil: „Boh ti zveril posolstvo. Povolal ťa, aby si ho 
odovzdala ľuďom a zasiahla ich srdcia. Nepovolal 
nikoho iného. Tvoje svedectvo sformoval tak, aby 
pomohol tým, ktorí pomoc potrebujú. Nesmie ťa 
odradiť žiadne pohŕdanie, výsmech, výčitky či ne-
dôvera. Ak máš byť Božím zvláštnym nástrojom, 
nesmieš sa spoliehať na nikoho z ľudí. Musíš byť 
závislá jedine od Boha – podobne, ako je výhonok 
napojený na vinič. Boh ťa urobí nástrojom, pro-
stredníctvom ktorého bude ľuďom ukazovať svoje 
svetlo. Každý deň musíš čerpať silu od Boha, aby 
si dokázala odolávať a aby tvoje okolie nestratilo 
svetlo, ktoré bude Boh šíriť prostredníctvom teba. 
Satan si vytýčil cieľ - brániť šíreniu tohto svetla, kto-
ré Boží ľud tak naliehavo potrebuje v posledných  
nebezpečných dňoch.“
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Úspech sa skrýva v jednoduchosti. Ak to nebu-
dete rešpektovať a predložené svedectvo prispôso-
bíte tomu, aby ste vychádzali so všetkými, stratíte 
svoju moc. V tejto dobe sa všetko prehliada a pova-
žuje za neskutočné. Svet sa vyžíva v informáciách, 
ktoré sú v danom okamihu zaujímavé, zábavné  
a podnecujú samoľúbosť. Svedectvá určené pre vás 
sú úplne iné. Zaoberajú sa podrobnosťami života, 
upevňujú slabú vieru a posilňujú vedomie veria-
cich, aby vo svete svietili ako svetlá.

Ellen Whiteová, Life Sketches, s. 197–202 

Podnety na modlitby

1. Proste Pána Boha, aby vám zachoval takú jed-
noduchú a úprimnú vieru, akú ste mali na za-
čiatku.

2. Modlite sa, aby vám Boh ukázal, čo vás v živote 
odvádza od pravidelnej komunikácie s ním.

3. Zamerajte sa na členov svojej pokrvnej aj zbo-
rovej rodiny a proste Boha, aby ich spolu s vami 
chránil a sprevádzal. 

Čítanie pre deti 
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Čítanie pre deti 
Božie posolstvo pre ludí

Verš na zapamätanie

„Veru neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, 
aby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, 
prorokom.”

(ámos 3,7)
Príbeh

Čo to tam leží? desaťročný voloďa zodvi-
hol knihu, ktorú niekto vyhodil. na obálke 
bolo napísané: Biblia. malý ukrajinec v zbore 
nikdy nebol, ale počul, že v Biblii sa píše o zá-
zrakoch a nadprirodzené veci ho zaujímali.  
a tak si Bibliu vzal a odniesol ju domov.

počas ďalších dní začal voloďa svoju novú 
knihu čítať. Biblický Boh sa však desaťročné-
mu chlapcovi zdal vzdialený a nezrozumiteľný. 
Bibliu teda odložil a ďalej o tom nepremýšľal.

raz, keď čakal v obchode na chlieb pre 
svoju matku, uvidel plagát. A čo má byť toto? 
na plagáte boli zvláštne a desivé príšery –  
niektoré z nich mali niekoľko hláv! keď si ho 
prezrel zblízka, uvidel, že tam bolo napísané 
niečo o Biblii! podľa plagátu mali tieto príše-
ry niečo spoločné s proroctvami z biblickej 
knihy daniel.

Biblia ma nezaujíma, ale musím sa dozve-
dieť viac o tých príšerách! pomyslel si. navyše 
rečník na plagáte bol američan. tých mnohí  

prvá sobota 

Voloda a šelmy

ˇ

ˇ
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z jeho krajiny ohovárali. poznačil si čas a mies- 
to prvej prednášky. Musím zistiť, ako to je!

voloďa prišiel na miesto stretnutia, posadil 
sa a čakal. Ako asi bude ten Američan vyze-
rať? keď sa objavil, vyzeral ako ktorýkoľvek 
iný človek!

Chlapec zostal na celej prednáške a do- 
zvedel sa, že tie netvory sú symbolom veľmi 
dôležitých vecí, ktoré sa majú stať v budúc-
nosti. niečomu takému sa hovorí „proroctvo“.

okrem týchto noviniek rečník hovoril o Ježi-
šovi. ukázalo sa, že o ňom je veľa biblických 
proroctiev. prednášajúci hovoril o tom, že Je-
žiš má ľudí tak veľmi rád, že za nich zomrel – 
aj za voloďu! a navyše – Ježiš sa má po ľudí 
vrátiť a vziať ich do neba! o tejto udalosti je 
v Biblii tiež niekoľko proroctiev.

neskôr vyhľadal v meste Cirkev adventis-
tov siedmeho dňa a začal sa viac zaujímať  
o proroctvá a o Ježiša krista. prijal ho za svoj-
ho spasiteľa a sľúbil, že mu bude slúžiť, nech 
sa stane čokoľvek. prišli chvíle, keď to pre 
neho nebolo jednoduché, ale voloďa svoj 
sľub dodržal.

na prednáškach sa dozvedel veľa o bu-
dúcnosti, ale do svojej vlastnej nevidel. na-
pokon sa stal kazateľom cirkvi adventistov  
a odsťahoval sa do spojených štátov.

Premýšlaj…

w prečo Boh poslal na zem prorokov?
w spomenieš si na nejaké biblické proroc-

tvo? kto toto posolstvo hlásal? o čom bo-
lo?

w Chcel/a by si byť prorokom/prorokyňou? 
prečo áno a prečo nie?

Urob! 

w len tak pre zábavu si niekde napíš slová, 
ktoré si myslíš, že zajtra budeš počuť ako 
prvé, keď vyjdeš z domu. počúvaj pozorne! 
mal/a si pravdu? ak áno, robí to z teba pro-
roka/prorokyňu? prečo áno a prečo nie?

w prekvap svojho kamaráta/kamarátku  
a ukáž im proroctvá o kýrovi u izaiá- 
ša 45,1-3. Čo na to odpovedali? prečo 
podľa teba tak reagovali?

ˇ nedela 

S pUšKoU pri hlaVe!

Verš na zapamätanie

„Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle 
človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili  
z vnuknutia Ducha Svätého.“

(2. petrov list 1,21)

Príbeh

diane sa pozerala do hlavní troch pušiek. 
„všetkých vás postrieľame!“ zareval jeden 

 z partizánov. Zem bola v stave nepokojov už 
nejaký čas a diane to teraz pociťovala na 
vlastnej koži.

vracala sa autobusom z návštevy sirotin-
ca. Bolo skoré šeré ráno, keď vojaci vstúpili 
na bahnitú pralesnú cestu a zastavili auto-
bus.

„počul si, že vyhodili do vzduchu komuni-
kačnú vežu v san luis?“ zašepkal jeden ces-
tujúci. „áno, a o kúsok ďalej zabili niekoľko 
ľudí!“ prezradil ďalší.

ˇ
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do autobusu vtrhli partizá-
ni. „všetci von!“ nariadil jeden 
z vojakov. s puškami v ruke 
vylomili dvere.

pasažieri jeden po druhom 
skákali z autobusu zadným 
východom. potom prišla na 
rad aj diane, ktorá tiež sko-
čila.

pozrela sa späť na dvere 
zadného východu a uvidela 
naklonenú staršiu ženu. Zrazu 
vo svojej mysli počula pokoj-
ný hlas: Pomôž tej žene. 

diane sa odvážne otočila 
chrbtom k vojakom s puška-
mi a povedala žene: „poďte, 
pomôžem vám.“ pomohla 
jej zoskočiť dole, zatiaľ čo 
sa vojaci, vyvedení z miery,  
prizerali.

diane v tom pokračovala  
a pomáhala ostatným ľuďom 
von z autobusu: deťom, mat-
ke s bábätkom a ďalšej star-
šej žene.

utrpenie trvalo ešte chvíľu, 
ale žiadny z pasažierov ne-
prišiel o život. 

vďaka tomu, že diane po-
slúchla ten tichý hlas, zhatila 
plán partizánov a zachránila 
životy niekoľkých ľudí, vrátane toho svojho. 
počúvať nebeské inštrukcie je vždy tým naj-
lepším riešením.

PRemýšlaj…

w spomeň si, či si mal niekedy odovzdať 
nejakú správu. Bola napísaná alebo si ju 
vybavil osobne? podarilo sa ti to?

w spomenieš si, či ti niekedy niekto povedal 
niečo, čo si nechcel počuť? ako si sa za-
choval?

w prečo podľa teba Boh používa prorokov 
namiesto toho, aby nám jednoducho nie-
čo priamo povedal?

Urob! 

w spoločne so svojimi priateľmi urobte kruh  
a prvému pri sebe zašepkaj niečo do ucha. 
(môžeš mu to povedať len raz.) správu šírte 
medzi sebou, kým sa nedostane k posled-
nému z vás, a on nahlas zopakuje, čo po-
čul. povedal naozaj to isté, čo si povedal ty 
na začiatku? ako môže prorok zaistiť, aby 
sa jeho posolstvo nezmenilo a zostalo rov-
naké?

w spýtaj sa rodičov alebo iného blízkeho člo-
veka, či niekedy počuli posolstvo, ktoré im 
zmenilo život. Boli radi, že urobili to, čo im 
posolstvo hovorilo? prečo áno a prečo nie?

ˇ
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Verš na zapamätanie

„Po ovocí ich poznáte.” (matúš 7,16)

Príbeh

mike bol prorokom. aspoň si to veľa ľudí 
myslelo.

Jedného dňa starostlivo zapísal toto ta-
jomné proroctvo:

„Mars a žezlo budú v konjunkcii,
katastrofálna vojna pod rakom.
Onedlho bude pomazaný nový Kráľ,
ktorý prinesie Zemi pokoj na dlhý čas.“
Čo mohlo toto podivné proroctvo zname-

nať? „mars“ a „žezlo“? mala sa vojna skončiť 
tým, že každý ochorie na rakovinu? kto bol 
ten „nový kráľ“?

nebolo to jeho prvé proroctvo. mike sa 
v skutočnosti volal michel de nostreda-
me. tento muž bol francúzsky fyzik, ktorý žil  
v rokoch 1503 − 1566. neskôr bol známy pod 
menom nostradamus.

nostradamus napísal knihu, ktorá obsahu-
je 942 básnických štvorveršových proroctiev. 
kniha sa v slovenčine nazýva „nostradamo-
ve proroctvá“ – a aj v súčasnosti jej mnoho 
ľudí verí. všetky „proroctvá“ tejto knihy znejú 
podivne, rovnako ako to, ktoré sme práve 
čítali.

Čo to teda znamená? prídeš na to, akú 
udalosť predpovedá? niektorí ľudia tvrdia, 
že mars je planéta mars a žezlo predstavuje 
planétu Jupiter. tieto dve planéty mali byť 
„v konjunkcii“ alebo vo vesmírnej „rovine“  
21. júna 2002, keď sa mala začať hrozná 
vojna!

až na to, že nenastala.
veľa odborníkov sa v skutočnosti zhodu-

je v tom, že nostradamove proroctvá môžu 
znamenať čokoľvek chcete.

Je dôležité vedieť, že predpovedať bu-
dúcnosť nie je vždy hlavnou úlohou proro-
ka. prorok môže tiež písať, kázať alebo iným 
spôsobom odovzdávať Božie posolstvo.

ale ako si môžeš byť istý, že prorok je na- 
ozaj Božím poslom? tu sú štyri spôsoby, ktoré 
ti pomôžu rozlíšiť, či je prorokovo posolstvo  
z nebies alebo z iného zdroja.

BIBLIA. prorok izaiáš napísal: „…náuku  
a svedectvo?! ak nebudú hovoriť takto, budú 
ako tí, pre ktorých niet úsvitu.“ (izaiáš 8,20)  
inými slovami, prorokovo posolstvo musí  
súhlasiť s Bibliou.

SKUTKY. „po ovocí ich poznáte.” (ma- 
túš 7,16) ako žije človek, ktorý o sebe tvrdí, 
že je prorok? podvádza? hovorí hrubo? život 
ozajstného proroka prináša ovocie ducha 
podľa pasáže v liste Galaťanom 5,22-23, 
ako je láska, miernosť a sebaovládanie.  
Čiže rovnaké ako u Ježiša!

VÝSLEDKY. „až keď sa naplní prorocká  
predpoveď, ukáže sa, či proroka, ktorý pred- 
povedal pokoj, poslal naozaj hospodin.“ 
(Jeremiáš 28,9) ako sa veci vyvinú, keď pro-
rok doručí svoje posolstvo? naplní sa jeho 
proroctvo?

JEŽIŠ. „Božieho ducha poznáte podľa 
tohto: každý duch, ktorý vyznáva, že Je-
žiš kristus prišiel v tele, je z Boha.” (1. Jáno- 
va 4,2). Čo hovorí prorok o Ježišovi? ak ho-
vorí: „no, Ježiš bol dobrý učiteľ, ale nebol 
Božím synom,“ tak od neho utekaj preč!

pondelok 

Vojna, Ktorá niKdy neBola
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Vedel si?

w Jeden muž v spojených štátoch, harold 
Camping, tvrdil, že pozná dátum Ježišovho 
návratu. Získal si mnoho nasledovníkov –  
aj napriek tomu, že sa jeho tri predpoveda-
né dátumy nenaplnili: 6. septembra 1994, 
21. mája 2011 a 21. októbra 2011.

w Biblia spomína niekoľko falošných proro-
kov, napríklad Chananjáša. môžeš si o ňom 
prečítať u Jeremiáša 28,15-17.

Premýšlaj…

w prečo by sa niekto vydával za proroka, aj 
keď ním nie je?

w myslíš si, že by za niektorými falošnými 
proroctvami mohol byť satan? prečo áno  
a prečo nie?

w ako by si reagoval, keby za tebou prišiel 
niekto, kto by tvrdil, že je prorokom posla-
ným od Boha?

Utorok 

rozlúštenie šifry

Verš na zapamätanie

„Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov-
ník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne 
podáva slovo pravdy.” 

(2. list timotejovi 2,15)
Príbeh

To je ale divná doska! preblesklo pierrovi 
mysľou. Bol júl roku 1799. muž menom pierre- 
-Francois Bouchard pomáhal rekonštruovať 
antickú egyptskú pevnosť blízko mestečka 
rosetta v egypte. Zrazu si všimol niečo ne-
zvyčajné. Bola to veľká čierna kamenná  
doska. a na nej bol nápis!

pri jej skúmaní zistili, že obsahuje úryv-
ky správ zapísané tromi rôznymi písmami.  
prvým bola gréčtina. druhým egyptské pís-
mo zvané démotické. tretím písmom boli 
egyptské hieroglyfy, čo je systém písma za-
ložený na symboloch a obrázkoch.

odborníci boli nadšení. uvedomili si, že  
tieto tri jazyky musia predsa rozprávať ten  

istý príbeh. dovtedy ešte nikto tajomstvo 
starodávnych egyptských obrázkov neroz-
lúštil. ale teraz, keď mohli použiť prvé dva 
jazyky ako „kľúč“, boli odborníci schopní 
konečne odkryť tajomstvo hieroglyfov.

trvalo dlho, kým bola doska z rosetty 
dešifrovaná, ale stálo to za to. vďaka jej 
objaveniu mohli ľudia prečítať starodávne 
egyptské šifry.

a rovnako ako vtedy ľudstvo potrebovalo 
dosku z rosetty na porozumenie hieroglyfov, 
potrebujeme my dnes tie správne informácie, 
aby sme porozumeli proroctvám. Bez nich 
nemôžeme správne vykladať Bibliu. mno- 
hí sa pri vykladaní proroctiev od Biblie od-
kláňajú, z čoho vznikajú nezmyselné teórie.

tu je niekoľko tipov pre správne čítanie 
proroctva:

Vždy sa modli, aby ti Duch Svätý pomo-
hol porozumieť posolstvu. prijmi akúkoľvek 
nebeskú pomoc!

Poznávaj Bibliu. aj keď sa zdá zložité po-
rozumieť proroctvu, pomôže ti, keď budeš 

ˇ
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poznať podstatu Biblie: Boh ťa miluje a chce,  
aby si bol s ním raz v raji.

Použi moderný preklad Biblie. môže ti to 
pomôcť lepšie rozumieť niektorým skutoč-
nostiam.

Požiadaj o pomoc ľudí, ktorým dôve-
ruješ. proroctvá môžu byť mätúce. ak nie- 
ktorému z nich nerozumieš alebo ak si po-
čul jeho rôzne výklady, požiadaj o pomoc 
niekoho, o kom vieš, že má s Ježišom blízky 
vzťah.

Nemysli si, že musíš všetkému hneď rozu-
mieť. popros Boha, aby ti každý deň ukázal  
to, čo o ňom potrebuješ vedieť. dá ti poro-
zumieť veciam v ten správny čas

Vedel si?

w text na egyptskej doske je vlastne dosť 
nudný. Je to kópia dekrétu oslavujúceho 
deň, kedy sa ptolemaius v. epifánes stal 
egyptským kráľom.

w egypt je spomenutý v mnohých biblic-
kých proroctvách, aj tu u ozeáša 11,1: 
„keď bol izrael mladý, miloval som ho,  
z egypta som povolal svojho syna.” kam 
vzali mária a Jozef Ježiša, keď ho schová-
vali pred kráľom herodesom? Jasné, do 
egypta! odtiaľ sa táto rodinka presťaho-
vala do nazareta.

Premýšlaj…

w objavil si nieke-
dy niečo zaují -
mavé? pomohlo 
ti to nejako? ak 
áno, ako?
w ako sa cítiš, keď 

niečomu nerozu-
mieš? a čo s tým  
urobíš?
w spomenieš si na 

nejaké jednodu-
ché biblické pro-
roctvo? Čo pre  
teba znamená?

ˇ
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Verš na zapamätanie

„Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňaz-
stvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, 
aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás 
povolal z temnoty do svojho predivného 
svetla.”

(1. petrov list 2,9)
Príbeh

krystal bola veľmi bystrá. na základe zná-
mok bola najlepšou študentkou v triede.

Jedného dňa ju prekvapili prísne slová jej 
učiteľa, pána Campbella: „príliš si si zvykla 
dostávať dobré známky.“ 

odpovedala: „urobím všetko, čo je v mo-
jich silách, aby som to napravila.“

Zaskočená krystal sa snažila prísť na to, 
prečo bol voči nej učiteľ taký prísny. pre-
mýšľala, či to nie je pre to, že je veriaca.  
v škole bola jednou z mála kresťanských 
študentiek.

ako čas plynul, pán Campbell dievčaťu 
naďalej sťažoval život. na jednej hodine pri-
šla reč na vznik života. väčšina spolužiakov 
verila v evolúciu. Ďalší zas vyhlásil, že verí  
v stvorenie, ale že šesť stvoriteľských dní mu-
seli byť v skutočnosti milióny rokov. nakoniec 
prehovorila aj krystal: „verím tomu, čo o stvo-
rení hovorí Biblia – že v šiestich dňoch Boh 
stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je…“

„počkaj!“ prerušil ju pán Campbell. „sna-
žíš sa nám nahovoriť, že naozaj veríš tým 
nezmyslom?“

„áno,“ odpovedala krystal rozhodne. „ak 
je Boh naozaj tým, kým tvrdí, že je, prečo by 

nemohol svet stvoriť v šiestich dňoch? prečo 
by potreboval milióny rokov? len preto, že 
si takú moc nedokážeme predstaviť, nezna-
mená, že neexistuje.“

„to je šialené!“ uškrnul sa učiteľ. „a čo di-
nosaury? Čo sa stalo s nimi?“

keď krystal vysvetlila, že ich vyhynutie 
spôsobila potopa, začal sa pán Camp-
bell smiať. „naozaj tomu veríš? to si taká 
hlúpa?“

Zdalo sa, že vtedy mu niečo napadlo. vy-
behol von na chodbu. na prítomných zakri-
čal: „poďte si vypočuť, čomu verí krystal!“ 
onedlho sa trieda naplnila učiteľmi a štu-
dentmi, ktorí sa jej smiali.

aj napriek týmto ťažkostiam zostali krysta-
line známky výborné. to znamenalo, že na 
konci školského roka mala predniesť pred 
celou školou príhovor.

Jedného dňa si ju dal zavolať riaditeľ. 
„krystal, viem, že si veriaca, ale nemôžem 
dovoliť, aby si sa vo svojom prejave modlila. 
Je to nezákonné.“

no krystal vedela, že to nie je pravda. 
„nie, pán sheffield, zákon hovorí, že štu-
denti sa môžu modliť za podmienok, že 
modlitba bude z ich vlastnej hlavy a škol-
skí zamestnanci im neurčia, čo majú pove-
dať.“ riaditeľ jej, veľmi nerád, musel dať za 
pravdu.

v deň prejavu vyšla krystal na pódium, 
sklonila hlavu a začala sa modliť. potom 
predniesla veľmi inšpiratívnu reč.

rodina, priatelia a spolužiaci jej gratu-
lovali. a ona bola vďačná, že Boh, ktorý ju 
stvoril, jej pomohol zostať mu vernou.

streda 

KryStal a jej odVaha
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štvrtok 

policajtoV Sen

Verš na zapamätanie

„Potom vylejem svojho ducha na každého 
človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú 
prorokovať.”

(Joel 3,1)
Príbeh

niekoľko policajtov zo south aucklandu 
na novom Zélande trápila vysoká krimina-
lita v ich oblasti. „Čo môžeme urobiť pre to, 
aby sa veci zmenili?“ pýtali sa.

„Čo keby sme dali delikventom niečo, čo 
by im v budúcnosti pomohlo lepšie sa roz-
hodovať?“ policajti pokračovali v rozhovore 

a nakoniec prišli s nápadom založiť časo-
pis o zločincoch, ktorí odovzdali svoj život 
Ježišovi. mal sa volať „od zločinu ku kris-
tovi“. všetkým sa tento nápad veľmi páčil, 
ale policajné oddelenie nemalo dostatok 
financií na jeho realizáciu.

no raz mal jeden zo strážnikov zvláštny 
sen. Bola v ňom žena, ktorá čakala dieťa. 
nad ženou bol nápis „adventisti siedmeho 
dňa“.

potom sa prebudil. Tento sen si musím za-
písať, povedal si a aj tak urobil. potom šiel 
opäť spať.

nasledujúce ráno sa ostatných na stani-
ci pýtal, čo podľa nich ten sen znamená. 

Premýšlaj…

w počul/a si niekedy o ellen Whiteovej? ak 
áno, čo si o nej myslíš?

w ak poznáš jej knihy, čo ti prichádza na 
myseľ, keď si na ňu spomenieš? Buď 
úprimný/á a prediskutuj svoju odpoveď 
pri rodinnom stíšení alebo v sobotnej  
škole.

w existuje nejaký celosvetový alebo tvoj 
osobný problém, ktorý by podľa teba po-
treboval Božiu múdrosť? môžeme niekde 
nájsť, čo ellen Whiteová o takých problé-
moch napísala?

Urob! 

w Choď sa prejsť do parku, do lesa alebo 
kamkoľvek do prírody. pri prechádzke sa 
pozeraj okolo seba a zapíš si aspoň päť 
vecí, ktoré podľa teba nemohli vzniknúť 
evolúciou, ale museli byť stvorené.

w počas niekoľkých ďalších týždňov si zapíš 
problémy, ktorým práve vo svojom živote 
čelíš. sám alebo s pomocou kamaráta 
či niekoho blízkeho vyhľadaj na ich rieše-
nie pomoc v knihách ellen Whiteovej. uči- 
teľ/ka tvojej sobotnej školy alebo kazateľ 
ti s tým môžu pomôcť. ak máš doma inter-
net, môžeš hľadať aj tam.

w prečítaj si alebo pozri dokument o dino-
sauroch. súhlasí to, čo vidíš, s tým, čo píše 
Biblia alebo ellen Whiteová?

ˇ
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„myslím, že adventisti siedmeho dňa 
začnú realizovať tento náš projekt,“ 
odpovedali.

„Ja som adventista,“ zvolal 
jeden z nich nadšene, „a viem  
o jednom miestnom zbore, 
ktorý by rád pomohol!“

onedlho sa strážnik stre-
tol s kazateľom hurlowom  
z neďalekého adventistické-
ho zboru v meste papatoe- 
toe. „áno,“ povedal kaza-
teľ s úsmevom, „radi by sme 
vám boli nápomocní.“ kazateľ 
však vysvetlil, že zbor bude môcť  
zabezpečiť len písanie článkov  
a podobné úlohy. Finančne pomôcť 
nemôžu.

Ďalší deň prišla na policajnú stanicu žena 
a chcela hovoriť s nadriadeným strážnikom, 
ktorému hneď oznámila: „poslal ma sem 
Boh. neviem prečo. povedzte mi, čo robíte 
pre toto mesto.“

potom, čo jej strážnik rozpovedal o časo-
pise, vyhlásila: „teraz už viem, prečo ma Boh 
za vami poslal. radi by sme vám poskyt- 
li finančný dar. Budem sa modliť a poroz-
právam sa s niekoľkými ľuďmi. potom sa 
vám ozvem.“

o pár dní sa žena vrátila na policajnú sta-
nicu. „mám pre vás 10 000 dolárov na váš 
projekt,“ povedala s úsmevom. stačilo to na 
tlač prvého čísla časopisu! a potom doda-
la: „k dispozícii mám ešte viac financií, dosť 
na ďalšie číslo.“

v prvom čísle magazínu „od zločinu ku 
kristovi“ bol príbeh amosa, zakladateľa veľ- 
kého gangu s názvom „lovci hláv“, a že-
ny, ktorá prešla od zločineckého života  
k nasledovaniu Ježiša krista. mnohí sa da-
li pokrstiť, pretože posolstvo v časopise ich  
hlboko zasiahlo.

keď Boh dá niekomu sen, pomôže mu, 
aby sa aj uskutočnil!

Vedel si?

w Biblia prezrádza, že sny majú v proroc-
tvách dôležitú úlohu.

w keďže prorokova práca zahŕňa viac než 
len predpovedanie budúcnosti – ako 
napríklad učenie, kázanie, dokonca aj 
snívanie – Boh ťa môže jedného dňa po-
volať ako proroka, aj napriek tomu, že  
nevidíš do budúcnosti!!

Zamysli sa

w ako môžeme rozpoznať, že je sen (alebo 
iná výnimočná skúsenosť) naozaj od Bo-
ha?

w keď dar proroctva môže zahŕňať aj učenie 
a kázne, znamená to, že sú všetci učitelia  
a kazatelia proroci? prečo áno a prečo nie?

w niektorí kresťania veria, že „temný deň“ ro-
ku 1780 bol prorockým znamením. (písal  
o ňom aj George Washington.) dnes nie- 
ktorí vedci tvrdia, že to bol v skutočnos-
ti dym z lesného požiaru v kanade, ktorý 
„temný deň“ spôsobil. mení to niečo? pre-
čo áno a prečo nie?
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piatok 

Sen o zelenej šnúrKeˇ

Verš na zapamätanie

„Tí nasledujú Baránka, kam-
koľvek ide.“ 

(Zjavenie 14,4)
Príbeh

ellen sa cítila veľmi zma-
lomyseľnená. toto pätnásť- 
ročné dievča milovalo Je-
žiša, ale malo pocit, že pre 
neho nebude nikdy dosť 
dobré. 

o svojich pocitoch sa ne-
skôr vyjadrila takto: „Bolo 
to, akoby moja skaza bola 
už nenávratná a nedala 
sa zmeniť, ako by ma Bo-
ží duch opustil a nemohol 
sa ku mne nikdy vrátiť.“ raz 
v noci však mala sen, kto-
rý jej pomohol vidieť veci  
inak.

v tom sne videla ellen samú seba v hlbo-
kom smútku. „kiežby som mohla vidieť Ježi-
ša, on by mi pomohol!“ pomyslela si. hneď 
potom sa v sne zjavil anjel. „Chceš vidieť 
Ježiša?“ spýtal sa. „Je tu a môžeš ho vidieť, 
ak si to želáš. vezmi všetko, čo máš, a poď 
za mnou.“

pravdaže chcela! a tak si vzala pár vecí, 
ktoré mala, a nasledovala anjela. „dívaj 
sa hore,“ povedal, „lebo sa ti zatočí hlava  
a spadneš.“

to bol ale sen! ellen nasledovala anjela 
po strmom schodisku a jej srdce bolo napl-
nené radosťou. konečne prišli pred dvere. 

„nechaj svoje veci tu,“ povedal anjel. potom 
otvoril dvere… a tam stál Ježiš!

ellen tomu nemohla uveriť. Zrazu padla 
k nohám spasiteľa. Ježiš sa k nej naklonil  
a s nežným úsmevom položil svoju dlaň na 
jej hlavu. „neboj sa,“ povedal.

dievčina bola premožená takou veľkou 
radosťou, že nemohla hovoriť. ellen cítila, že 
dosiahne bezpečie a pokoj samého neba! 
Ježišove láskyplné oči ju stále sledovali a jej 
srdce prekypovalo radosťou. teraz už vede-
la, že iba ak bude Ježišovi dôverovať, bude 
raz žiť v nebi.

o chvíľu anjel otvoril dvere. ellen spo-
lu s ním odišla z Ježišovej prítomnosti, ale  
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niečo sa zmenilo – niečo, čo sa slovami ťaž-
ko opisuje.

potom sa stalo čosi neočakávané. anjel 
podal ellen zelenú šnúrku. „daj si ju vedľa 
svojho srdca,“ povedal. „keď budeš chcieť 
vidieť Ježiša, vezmi ju do ruky a natiahni. 
rob to často, aby sa ti nezamotala,“ zdôraz-
nil anjel. táto šnúrka predstavovala jej vieru 
v Ježiša.

ellen umiestnila šnúrku k svojmu srdcu  
a s radosťou schádzala schodiskom. Ces-
tou chválila Boha a každému, koho stretla, 
povedala, kde môže nájsť Ježiša.

keď sa zobudila, svet sa jej zdal veselší  
a vo svojom srdci mala pokoj, ktorý jej pred-
tým chýbal. a to všetko vďaka Ježišovi!

Premýšlaj…

w aká je pointa sna o zelenej šnúrke?
w ovplyvnila nejako ellen Whiteová tvoj ži-

vot? ak áno, ako?

w prečo podľa teba niektorí ľudia posol-
stvo ellen Whiteovej ignorujú?

Urob! 

w urob si zo šnúrky, bavlny alebo niečoho 
podobného svoju vlastnú „zelenú šnúr-
ku“. daj si ju na miesto, kde ti bude vždy 
pripomínať, že Ježišovi môžeš dôverovať! 
ak chceš, môžeš k šnúrke pripnúť aj svoj 
obľúbený biblický verš.

w vezmi si tvrdý papier a nakresli naň dve-
re. potom na ne dokresli rám a vystrihni 
otváracie dvere. nakresli alebo vytlač si 
pekný obrázok Ježiša a prilep ho k rámu 
dverí zozadu. ak chceš, môžeš vo dve-
rách ešte vystrihnúť malé okienko, aby 
bolo vidieť Ježišovu tvár. Zakaždým, keď 
dvere otvoríš, bude tam na teba čakať 
Ježiš!

Verš na zapamätanie

„Ježišovo svedectvo je totiž duch proroc-
tva.“

(Zjavenie 19,10)
Príbeh

v lovett’s Grove v ohiu bolo nedeľné po-
poludnie a James White práve dokončil 
svoje pohrebné kázanie. ellen, jeho man-
želka, stála pred malou školskou budovou, 
kde sa konal pohreb. prišla, aby ponúkla 

svoje slová povzbudenia. Boh však mal na 
tento deň naplánované niečo výnimočné.

ellen naraz dostala videnie, ako sa jej 
to stalo už niekoľkokrát predtým. Boh jej 
v ňom ukázal obrazy z neviditeľného bo-
ja medzi Ježišom a satanom. videla, ako 
satan kedysi býval váženým nebeským 
anjelom, ale zhrešil a bol zvrhnutý na zem. 
videla tiež ďalšie obrazy. ellen pozorovala 
Ježišovu smrť na Golgote a tiež to, ako ne-
deľa nahradila skutočný Bohom vybraný 
deň – sobotu. Boh ellen ukázal aj to, ako 

druhá sobota 

neUVeritelné Videnieˇ

ˇ
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satan podvádza ľudí tým, že mŕtvi idú pria- 
mo do neba a že so svojimi milovanými  
môžu hovoriť!

po dvoch hodinách sa videnie skončilo – 
ale predtým jej Boh ešte dal za úlohu všetko 
zapísať. neskôr sa stalo známe ako videnie 
o „veľkom spore vekov“. Boh jej tiež pove-
dal, že satan sa bude snažiť zmariť jej plány 
zvestovať to, čo jej bolo ukázané. keď ľudia 
opúšťali školskú budovu, niektorí hovorili: 
„dnes sme videli zvláštne veci!“

Čoskoro James a ellen Whiteovci opustili 
ohio a zamierili do Jacksonu v michigane, 
aby navštívili svojich známych, rodinu pal-
merovcov. 

po príchode do ich domu sa ellen niečo 
prihodilo. neskôr o tom napísala: „moje srd-
ce zalial čudný, studený pocit, ktorý sa šíril 
do hlavy a potom dole do pravej polovice 
môjho tela. … snažila som sa pohnúť ľavou 
rukou a nohou, ale nešlo to.“

satan sa usiloval o to, aby svoje videnie 
nenapísala! vďaka modlitbe sa ellen po-
maly uzdravila. 

neskôr napísala: „Bolo mi ukázané, že 
počas tej náhlej príhody v Jacksone sa mi 
satan snažil vziať život, aby zmaril moju prá-
cu; Boh mi však zoslal na pomoc svojich an-
jelov. pán počul a odpovedal na modlitby 

svojich detí a satanova moc bola zlomená.“ 
ellen mohla napokon svoje videnie zapísať 
a ty si ho môžeš prečítať v diele zvanom 
„veľký spor vekov“.

vďaka jej od Boha vnuknutému proroctvu 
vedia dnešní ľudia poslednej doby, ako sa 
pripraviť na Ježišov návrat. Je to výnimočný 
dar Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

no nie je určený len jednej skupine ľudí. 
Je to proroctvo pre celý svet! Je to naozaj 
úžasná prednosť hrať úlohu v niečom ta-
kom dôležitom, a to nielen v tomto živote, 
ale navždy!

Premýšlaj…

w Čo by si povedal/a, keby niekto tvrdil, že 
ellen Whiteová dnes už nie je dôležitá?

w Čo bolo podľa teba v jej živote tým naj-
dôležitejším? prečo?

Urob! 

w kúp si alebo popros niekoho, nech ti po-
žičia knihu „Cesta ku kristovi“. každý večer 
si pred spaním kúsok prečítaj. pomôže ti 
to prehĺbiť tvoj vzťah k Ježišovi.

w nájdi v tejto knihe, alebo inej knihe od 
ellen Whiteovej, niekoľko naozaj dôleži-
tých posolstiev. napíš ich na papier ale-
bo si ich vytlač. vystrihni z tvrdého papie-
ra malé kartičky a nalep na ne vybrané 
vety. kartičky ľubovoľne ozdob. môžeš 
ich aj „zalaminovať“ oblepením silnejšou 
priehľadnou lepiacou páskou. kartičky 
ulož na nejaké špeciálne miesto (skús si 
na ne urobiť kartónovú krabičku) a z ča-
su na čas si prečítaj tieto povzbudzujúce 
citáty. možno sa budeš chcieť niektoré  
z nich naučiť aj naspamäť.

w do denníčka si zapíš dôležité slová, ktoré 
ellen Whiteová povedala alebo napísa-
la. ak chceš, môžeš si tam nakresliť niečo,  
čo bude tieto posolstvá znázorňovať.

ˇ


