
Zbierka modlitebného týždňa 2022  

V posledných rokoch sa od nás všetkých veľa vyžaduje a svet, v ktorom žijeme, sa veľmi zmenil: Po 

viac ako dvoch rokoch pandémie sme teraz konfrontovaní aj s vojnou v Európe. Ako adventisti si tu 

však pripomíname Ježišove slová z Lukáša 21,28: "Keď sa to začne diať, vzchopte sa a pozdvihnite 

hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie." 

Aké je to privilégium vedieť, že máme milujúceho Boha, ktorý je nad všetkými nepokojmi tejto doby. 

Boh, ktorý prejavil svoju lásku tým, že sa nám stal darom. Ellen Whiteová to vyjadrila takto: "Aký 

veľký bol Boží dar ľudstvu a ako veľmi sa podobal Bohu! S veľkorysosťou, ktorú nemožno prekonať, 

umožnil záchranu spurných ľudských detí a priviedol ich k tomu, aby videli jeho zámer a spoznali 

jeho lásku." (Counsels on Stewardship, strana 19) Spoločné premýšľanie o Božích zámeroch, 

obdivovanie Božieho diela v našich životoch a v životoch iných obohacuje naše spoločenstvo a 

prináša veľké požehnanie a pocit vďačnosti. 

Túto vďačnosť môžeme vyjadriť spoločnou modlitbou, spoločným spevom a tiež osobitnou zbierkou 

(obeťou) vďakyvzdania. Ešte predtým, ako Mojžiš v knihe Leviticus opíše pravidlá pre obeť za 

hriech, dáva pokyny týkajúce sa zápalnej obete, prídavnej obete a obete vďakyvzdania. Boli to 

dobrovoľné obete. Tu sa mal veriaci sám rozhodnúť, či a akú obetu prinesie. Tieto obete boli výrazom 

jeho oddanosti a vďačnosti Bohu. Zdá sa, že Bohu záleží na tom, aby náš vzťah s ním nebol primárne 

založený na vzťahu dlžník - veriteľ, ale na hlboko precítenej vďačnosti a oddanosti Bohu.  

Preto Ellen Whiteová pokračuje vo vyššie uvedenom citáte veľmi priamou otázkou: "Ukážete svojimi 

darmi a obeťami, že nič nie je príliš dobré pre Toho, ktorý dal svojho jednorodeného Syna? ... Človek, 

ktorý úprimne miluje Boha, nezostáva iba pri slovách. Prinesie svoje dary, aby mohli byť vyslaní 

robotníci, ktorí zasejú vzácne semeno." Na prvý pohľad sa táto fráza môže zdať provokatívna alebo 

manipulatívna. Ale vo svetle toho, čo pre nás Boh urobil, sa nás pýta, ako budeme reagovať. Podobne 

priamočiaro sa Pavol vyjadruje aj v druhom liste Korinťanom, keď v ôsmej kapitole a ôsmom verši 

žiada Korinťanov, aby sa zapojili do zbierky pre bratov v Jeruzaleme: "Nehovorím to ako príkaz, ale 

spomínam horlivosť iných, aby som vyskúšal pravosť vašej lásky." Otázkou je, či nám naozaj záleží 

na tom, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť za to, čo sme už s Bohom zažili.  

Misijná výzva, ktorej čelíme, je veľká, a to tak na regionálnej, ako aj na celosvetovej úrovni. Cieľom 

modlitebného týždňa je vyslať misionárov do mnohých oblastí, ktoré ešte nemali príležitosť 

dozvedieť sa o posolstve evanjelia alebo o Ježišovom skorom návrate. Len región Blízkeho východu 

zahŕňa takmer 600 miliónov obyvateľov, z ktorých sa v roku 2022 hlásilo k adventistom iba 6000. 

Hoci sa počet adventistov za posledných 10 rokov zdvojnásobil, táto úloha je stále obrovská, a preto 

si vyžaduje veľký záväzok solidarity zo strany celosvetovej cirkvi adventistov. V roku 2021 mohlo 

byť do regiónu vyslaných len 52 misionárskych rodín. Misijná práca v mnohých oblastiach Afriky a 

Indie závisí aj od solidarity celosvetovej cirkvi. "Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na 

svoju žatvu!" (Matúš 9:38)  

Na tomto mieste by som vám všetkým chcel poďakovať za podporu globálnej misie prostredníctvom 

vašich modlitieb a finančných príspevkov. Slúžime veľkému Bohu, ktorý nám vždy dáva hojné dary! 

Zjednotení vo viere, 

Norbert Zens 

Pokladník 

Intereurópska divízia 


