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Prvý týždeň- 100 dní modlitieb 

Volanie na Ježiša v čase naliehavej núdze. 
27.marec- 2. apríl 2020 

„Pokoj uprostred pandémie“ 
Mark Finley 

Čísla raketovo stúpajú. Zúriaca pandémia, koronavírus alebo 
COVID-19, cestuje svetom rýchlosťou svetla. Ale je tu iná epidémia, ktorá 
ju v tomto závode poráža. Nakazila viac ľudí ako sám koronavírus. Pri 
tom, ako vážny koronavírus je, a on je dosť vážny, je tu niečo iné, čo je 
smrteľnejšie- strach. Strach, úzkosť a obavy ovplyvňujú naše imunitné 
systémy, dusia našu radosť a oberajú nás o nádej. 

Ako môžeme zabrániť tomu, aby nás pohltili obavy a úzkosť? Čo 
nám môže pomôcť, aby sme neboli premožení paralyzujúcim strachom? 
Alebo je možno lepšie sa spýtať, KTO nás od tohto paralyzujúceho 
strachu oslobodí? Ježiš hovorí o našich časoch v Lukášovi 21 keď 
predpovedá: „Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde 
na svet.“ Ďalšia pasáž hovorí: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v 
oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, 
zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ Luk 21,26-28 

To, či sme premožení strachom alebo naplnení nádejou, závisí od 
toho, kam sa pozeráme. Ak pozeráte na prírodné katastrofy; ak ste 
pohltení zlými správami; ak nákaza a choroby okupujú vaše myšlienky; 
ak to je to, na čo ste zameraní, vaše srdce bude naplnené strachom. Ježiš 
hovorí: „Pozrite hore!“. Prečo? Ak sa pozeráme do Nebeskej svätyne, 
vidíme Ježiša a objavujeme silu jeho zasľúbení. 

V Kristovi nachádzame istotu. V Kristovi prežívame ubezpečenie. 
V Kristovi sme pozdvihnutí nad životné neistoty a obavy a naše srdcia sú 
naplnené bezpečím v Tom, ktorý nás miluje odvekou, nehynúcou, 
bezodnou, nevyčerpateľnou, nekonečnou láskou. V Kristovi sme 
vyslobodení z nášho strachu, ktorý nás ochromuje. Občas môžeme zažiť 
pocit strachu, ale nebudeme ním paralyzovaní, pretože naša istota 
v Kristovi víťazí nad našim strachom.  
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Tu je ďalší povzbudivý výrok zo Znamenia času, 9.oktober, 1901. 
Je to komentár na Ježišov výrok v Lukášovi 21. „Ľudské srdcia budú 
zmierať strachom z vecí, ktoré majú prísť na túto zem. Ale tí, ktorí veria 
v Boha budú počuť jeho hlas uprostred búrky, hovoriac: Ja som, nebojte 
sa.“ 

Tu je ďalší úžasný výrok z knihy Evanjelizácia, (s. 65 v origináli): 
„Vo veľkom záverečnom diele sa stretneme so zmätkom a ťažkosťami, 
ktorým sa nebudeme vedieť vyhnúť, ale nezabúdajme, že tri veľké 
mocnosti neba (Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý) stále pracujú, že 
božská ruka je na kormidle, a že Boh svoj zámer dotiahne do konca.“ 

Biblia hovorí „nestrachuj sa“ alebo „neboj sa“ opakovane. Aj keď 
ja sám som nepočítal koľkokrát Biblia používa tento výraz, jeden autor 
áno a výraz ako „neboj sa“ napočítal v celej Biblii 365-krát – to je jeden 
na každý deň roku. Boh má pokrytý celý kalendárny rok. Pozýva nás, aby 
sme odpočívali v Jeho láske, dôverovali v Jeho milosť a radovali sa 
v Jeho moci. 

V jednom z najubezpečujúcejších biblických zasľúbení nás Izaiáš 
povzbudzuje, opakujúc slová nášho Pána: Neboj sa, lebo ja som s tebou. 
Prečo sa nebojíme? Lebo Ježiš je s nami. Čímkoľvek si musíme prejsť, 
On je po našom boku. „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja 
som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram 
spravodlivou pravicou.“ Izaiáš 41, 10 

Naša viera sa upína k zasľúbeniam Božieho slova. Naše svetlo 
svieti v temnote tohto sveta. Súčasná pandémia COVID-19 môže byť 
katalyzátorom, ktorý nás povedie k hlbšiemu vzťahu s Bohom, veľkej 
viere a bohatšej modlitebnej skúsenosti. V čase krízy je naša viera 
zakorenená v Ňom. Kiež je súčasná pandémia zvukom poľnice 
povolávajúcim k pokániu, oživeniu a reformácii. Kiež je toto časom kedy 
sa upneme k Jeho zasľúbeniam, že lepší zajtrajšok prichádza! 

Mark Finley je asistentom predsedu Generálnej konferencie. Radi 
by sme vás povzbudili k čítaniu odporučenej knihy na tento týždeň od 
Marka Finleyho s názvom „Oživ nás, Pane“. 

Otázky na srdce: Uprostred sveta naplneného chaosom, kde 
nachádzame svoj bezpečný úkryt a do čoho vkladáme svoju dôveru? Do 
vedy či do toho, čo povedia profesionáli v oblasti medicíny? Vkladáme ju 
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istoty svojho zamestnania či do vzťahov, alebo do Ježiša a jeho zasľúbení 
v Božom slove? Ak Ježiš skutočne je základom našej viery, ako sa 
zmenia naliehavosť a nasmerovanie našich denných modlitieb počas 
krízy, ktorej čelíme? 

Výzva aktívneho srdca: Predtým než sa Ježiš vráti, musíme 
nájsť našu plnú závislosť a nádej v Ňom. Začnime sa modliť dnes, aby 
nám dal Svoj pokoj, posilnil našu vieru v Jeho slovo a naplnil nás Duchom 
Svätým tak, že budeme môcť pracovať pre Neho efektívne, dokonca aj 
uprostred tejto krízy. Začnime sa dožadovať zasľúbení 2 Kronickým 7, 14; 
Lukáš 11,13 a Zachariáš 10,1 pri našich denných modlitbách za hlbšie 
naplnenie Duchom Svätým a za uzdravenie našej zeme. 

„Doba súženia a úzkosti, ktorá nás čaká, bude vyžadovať vieru, 
ktorá dokáže prekonať námahu, čakanie a hlad - vieru, ktorá neochabne 

ani v najťažších skúškach. Boh dáva všetkým čas milosti, aby sa na 
dobu súženia pripravili. Jákob zvíťazil, pretože bol vytrvalý a odhodlaný. 
Jeho víťazstvo je dôkazom moci vytrvalej modlitby. Všetci, ktorí sa budú 
držať Božích zasľúbení ako Jákob, budú rovnako úprimní a vytrvalí ako 
on, budú mať taký úspech, aký mal on. Ľudia, ktorí nie sú ochotní vzdať 

sa svojho egoizmu, prosiť Boha o odpustenie, dlho a opravdivo sa 
modliť o požehnanie, požehnanie nedostane. Ako málo ľudí vie, čo to 
znamená "zápasiť s Bohom". Ako málo ľudí opravdivo z duše volalo 

k Bohu s túžbou, ktorá zodpovedá všetkým ich silám. Ako málo ľudí sa 
s neochvejnou vierou drží Božích sľubov, keď je zalieva príval 
nevýslovného zúfalstva.“ Veľký Spor vekov (s.621 v origináli) 

Pre hlbšie štúdium- dodatočná odporúčaná literatúra na tento 
týždeň: 

• Ellen G. Whiteová, „Posledná kríza“, Svedectvo pre cirkev 
(s.11-18, v origináli) 

• Mark Finley, Oživ nás, Pane; Advent – Orion, spol. s. r. o. 
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Deň 1 – modlitebné podnety pre piatok, 
27. marca 2020 

1. Modlime aby Božia cirkev ostala silná uprostred veľkej zdravotnej 
krízy COVID – 19, ktorej tento svet čelí. Modlime sa za mnoho 
našich zdravotných profesionálov, doktorov, sestričky a ostatných 
zdravotníckych pracovníkov nepretržite pracujúcich na záchrane 
ľudských životov. 

2. Modlime sa za našich členov, predovšetkým v Taliansku, 
Francúzsku, Španielsku, Nemecku, pretože sú to najviac 
zasiahnuté oblasti COVID-19 v Európe. 

3. Modlime sa za členov cirkvi a zdravotníckych pracovníkov v New 
York City, jednu z najťažšie zasiahnutých oblastí v Spojených 
štátoch amerických. 

4. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírovej pandémie a za to, 
aby Boh vypočul volanie svojho ľudu a uzdravil našu Zem. 

5. Modlime sa za to, aby aj uprostred chaosu si kresťania po celom 
svete pocítili blízkosť Ježišovho návratu a aby sa primkli 
k nebeskému trónu v modlitbe o Ducha Svätého. 
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Deň 2 – modlitebné podnety pre sobotu, 
28. marca 2020 

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho 
dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ 

(Ján 14:27) 

„Nepriateľ nikdy nemôže vziať z ruky kresťana toho, kto 
jednoducho verí v Jeho zasľúbenia.“ (Review and Herald, 3. február 

1903) 

1. Modlime sa za nahradenie strachu pokojom a aby sme ako ľudia 
ostali stáť silní uprostred chaosu vo viere, že Boh má všetko pod 
kontrolou. 

2. Modlime sa za tých, ktorí zápasia s koronavírom alebo stratili 
blízke osoby počas tejto pandémie. Modlime sa za nádej a útechu 
uprostred bolesti. 

3. Modlime sa za členov cirkvi v Keni a iných štátoch Afriky, pretože 
ich trhy pod holým nebom sa zatvárajú. 

4. Modlime sa za kolportérov, kazateľov, učiteľov, biblických 
pracovníkov a ostatných, ktorí nemôžu ich službu vykonávať 
spôsobom ako doteraz. Modlime sa za Božiu múdrosť a nápady 
pre nové spôsoby služby. 

5. Modlime sa za zbory, ktoré boli zatvorené z dôvodu vírusu. 
Modlime sa aby zhromaždenia našli spôsob ako sa „spoločne 
stretávať“ prostredníctvom internetového prenosu a vydávaním 
svedectva vhodnými „sociálne dištancujúcimi“ spôsobmi. 
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Deň 3 – modlitebné podnety pre nedeľu, 
29. marca 2020 

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj 
moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou 

večnosti!“ (Žalm 139:23,24) 

„Satan sa ničoho nebojí tak, ako toho, že Boží ľud bude 
uvoľnovať cestu a odstraňovať všetky prekážky aby Pán mohol vyliať 
svojho Ducha na zomdlievajúcu cirkev (…) Preto každému pokušeniu, 
každému zápornému vplyvu, či už verejnému, alebo skrytému vplyvu je 

možné sa úspešne ubrániť „nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ 
znie výrok Hospodina zástupov. (Zachariáš 4:6).“ (Vybrané posolstvá, 

zv. 1, str. 124 v origináli) 

1. Modlime sa osobné privlastnenie Dávidovej modlitby v 139. 
žalme, pýtajúc sa Pána či stojí nejaká prekážka medzi Ním 
a nami. Ak Duch Svätý niečo odhalí, modlime sa za vyznanie 
a nápravu vecí s Bohom alebo ostatnými. 

2. Modlime sa, aby sme nezávisle na okolitých podmienkach žili 
v nádeji a nie v strachu. 

3. Modlime sa zabezpečenie pre tých, ktorí strácajú zamestnania, sú 
prepúšťaní alebo rozmýšľajú ako si zabezpečia stravu keď 
nemôžu pracovať. Modlime sa aby ich Boh uživil a zabezpečil pre 
ich každodenné potreby, tak ako to zasľúbil v Izaiášovi 33:16 
a Liste Filipským 4:19. 

4. Modlime sa, aby členovia cirkvi po celom svete pochopila, že 
CASD je prorocké hnutie s prorockým odkazom zvereným 
poverené nebom veľmi špecifickou prorockou misiou a že práve 
teraz je čas na zažiarenie Božej slávy. 

5. Modlime sa, aby všetci cirkevní vodcovia a členovia videli túto 
prestávku v stretávaniach a agendách ako príležitosť pre 
pestovanie hlbšej osobnej cesty s Ježišom. 
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Deň 4 – modlitebné podnety pre pondelok, 
30. marca 2020 

„Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani 
moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. Keby 

ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne.“ 
(Žalm 91: 6-7) 

„Viera silnie v boji s pochybnosťami a odporujúcimi konfliktmi. 
Skúsenosť získaná v týchto skúškach má väčšiu cenu ako tie 

najvzácnejšie drahokamy.“( Svedectvá pre cirkev, zväzok 3, str. 555 
origináli) 

1. Modlime sa, aby Boh naplnil prísľuby z 91. žalmu a postavil 
ochranu okolo Jeho detí, ochraňujúc ich koronavírovej epidémie 
zasahujúcou našu Zem. 

2. Modlime sa, aby táto svetová kríza bola bodom zvratu v histórii 
cirkvi a za otvorenie zraku ľudí pre videnie blízkosti Ježišoveho 
skorého príchodu. 

3. Modlime sa ľudí žijúcich v stiesnených priestoroch veľkých miest, 
aby našli kreatívne spôsoby ako ostať zdraví  a spojení 
s ostatnými. Modlime sa predovšetkým za deti uviaznuté vnútri. 

4. Modlime sa za múdrosť v mnohých rozhodnutiach, ktorým naše 
vedenie svetovej cirkvi čelí práve teraz. Modlime sa o Božiu 
múdrosť v týchto náročných časoch. 

5. Modlime sa o múdrosť pre našu vládu a svetových vodcov počas 
týchto ťažkých časov. Modlime sa aby medzi najvyššími vodcami 
a vládnymi úradníkmi boli ľudia úprimne hľadajúci Boha. 
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Deň 5 – modlitebné podnety pre utorok, 
31. marca 2020 

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, 
o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lukáš 

11:13) 

„Na zostúpenie Ducha Svätého na cirkev je pozerané ako na vec 
budúcnosti, ale je privilégiom cirkvi to mať už teraz. Hľadajte, modlite sa 
a verte. Musíme to mať a Nebesia čakajú na to, aby nám to udelili.“ (The 

Review and Herald, 19. marec 1895) 

1. Modlime sa za tých, ktorí obdržali čerstvú diagnózu COVID-19. 
Modlime sa o múdrosť pre prijatie liečebných postupov. 

2. Modlime sa za členov cirkvi adventistov, aby modelovali postupy 
zdravého životného štýlu a prírodných spôsobov posilnenia 
imunitného systému, ako je jedenie veľa ovocia a zeleniny, 
robenie teplých a studených kontrastných spŕch a otváranie okien 
pre dýchanie sviežeho vzduchu. 

3. Modlime sa, aby sme ako cirkev vedeli efektívne používať 
a zdieľať zdravotné posolstvo, „pravú ruku evanjelia“, s online 
vzdelávaním, videami a inými kreatívnymi spôsobmi misie. 

4. Modlime sa, aby sme namiesto márnenia tohto predĺženého času 
sekulárnou zábavou, radšej strávili tento čas študovaním Božieho 
slova, modlením a čítaním kníh a pozeraním videí, ktoré umožnia 
rásť našej viere. 

5. Modlime sa za zbory po celom svete aby pripravili plány ako 
udržať zborových členov spojených počas izolácie. 
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Deň 6 – modlitebné podnety pre stredu, 
1. apríla 2020 

„No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno 
i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z 

boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne.“ (Žalm 55: 17-19) 

Keď sa církev prebudí a uvedomí si svoje sväté povolanie, bude 
k nebu stúpať omnoho viacej modlitieb za to, aby Duch Svätý ukázal 

prácu a povinnosti Božieho ľudu pri záchrane duší. Máme pevné 
zasľúbenie, že Boh sa priblíži ku každej hľadajúcej duši. (Vybrané 

posolstvá, 1. zväzok str. 116 v origináli) 

1. Modlime sa za zdravie a silu našich starých rodičov, rodičov 
a seniorov uprostred tejto svetovej krízy. 

2. Modlime sa za zdravotných profesionálov, doktorov, sestričky 
a ostatných, ktorí pokračujú v nepretržitej starostlivosti 
o narastajúce prípady koronavíru. Modlime sa za ich osobné 
zdravie a bezpečnosť. 

3. Modlime sa za to, aby trojanjelské posolstvo napredovalo ešte 
silnejšie v tých častiach sveta, kde veľké akcie a misijné programy 
boli zrušené, počas toho, ako sa oči všetkých obracajú 
k nebesiam. 

4. Modlime sa za iniciatívy Misia do miest nachádzajúce sa na 
mnohých miestach naprieč svetovou cirkvou. Modlime sa, aby 
zasiate semienka teraz priniesli úrodu pre Božie kráľovstvo. 

5. Modlime sa o múdrosť, trpezlivosť a milosť pri riešení všetkých 
početných zmien odohrávajúcich sa v každodennom živote ľudí, 
aby sa ľudia s nimi dokázali vyrovnať a i naďalej boli vernými 
svedkami Božieho mocného vedenia v ich životoch. 
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Deň 7 – modlitebné podnety pre štvrtok, 
2. apríla 2020 

„Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ 
(Žalm 50:15) 

Jákob zvíťazil, lebo bol vytrvalý a odhodlaný. Jeho skúsenosť 
svedčí o moci vytrvalej modlitby. Teraz je čas, aby sme sa naučili 

vytrvalo sa modliť a neochvejne veriť. Najväčšie víťazstvá Kristovej 
cirkvi či jednotlivých kresťanov neboli výsledkom nadania či vzdelania, 

ani bohatstva a ľudskej priazne. Sú to víťazstvá dosiahnuté v rozhovore 
s Bohom, keď sa úprimná, zúfalo bojujúca viera chytá ruky 

Všemohúceho. (Patriarchovia a proroci, str. 145) 

1. Modlime sa o pokračovanie vzhliadania k Bohu vo viere, 
dôverujúc Mu s neistotami našej budúcnosti, vediac, že On má 
nad všetkým kontrolu. Modlime sa o to, aby sme verili Božiemu 
slovu aj keď situácia okolo nás vyzerá temne a zastrašujúco. 

2. Modlime sa o múdrosť pre bratov a sestry vo vedúcich postoch 
a administrátorov počas ich práce na logistických výzvach 
v preložení termínu zasadania Generálnej konferencie, ktorá sa 
bude konať 20. – 25. mája 2021 v Indianapolis. 

3. Modlime sa za to, aby zasadanie Generálnej konferencie 2021 
bolo naplnené duchovnými a misijne-orientovanými plánmi a aby 
celé zasadanie mal pod kontrolou Duch Svätý. 

4. Modlime sa za tému zasadania Generálnej konferencie 2021: 
„Ježiš prichádza! Zapoj sa! Modlime sa aby členovia cirkvi po 
celom svete zobrali toto povolanie úplného zapojenia členov 
osobne. 

5. Modlime sa o veľké vyliatie Ducha Svätého na členov Božej cirkvi 
po celom svete, kdekoľvek sa nachádzajú, aby dielo mohlo byť 
dokončené a aby sme išli domov. 
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Pre hlbšie štúdium- dodatočná odporúčaná 
literatúra na tento týždeň: 

Kapitola 1 – Posledná kríza 
[Prevzatý text z knihy: Ellen Whiteová, „Poslední krize“ Svědectví pro 

církev 9. sv., orig. str. 11-18] 
Žijeme v dobe konca. Rýchlo sa naplňujúce znamenia časov 

zvestujú, že druhý Kristov príchod je blízko. Žijeme v slávnostných a 
významných dňoch. Pomaly, ale isto je Duch Boží odnímaný z tejto zeme. 
Rany a súdy už prichádzajú na tých, ktorí pohrdli milosťou Božou. 
Nešťastie na zemi i na mori, neistý stav ľudskej spoločnosti, rovnako aj 
zvesti o vojne oznamujúce skazu. Sú to predzvesti blížiacich sa udalostí 
najväčšieho významu. 

Nástroje zla spájajú svoje sily a snažia sa ich upevniť. Posilňujú 
sa pre poslednú veľkú krízu. Čoskoro nastanú na svete veľké zmeny 
a spád posledných udalostí bude rýchly.  

Okolnosti na tomto svete prezrádzajú, že doba súženia je tesne 
pred nami. Noviny ustavične poukazujú na strašný boj v najbližšej 
budúcnosti. Odvážne lúpeže sú častým zjavom. Stávky sú na dennom 
poriadku. Všade sa páchajú krádeže a vraždy. Ľudia posadnutí zlými 
duchmi berú životy mužom, ženám i malým deťom. Mnohých omámila 
neresť a zlo sa prejavuje najrozličnejším spôsobom. 

Nepriateľovi sa podarilo prevrátiť právo a ľudské srdce naplnila 
túžba po sebeckom zisku. „Takže súd musel ustúpiť späť a spravodlivosť 
stojí zďaleka, lebo pravda klesla na ulici a statočná priamosť nemôže 
vojsť.“ Iz 59, 14. Vo veľkomestách žijú celé zástupy v chudobe a biede, 
takmer bez pokrmu, prístrešia a odevu, zatiaľ čo vedľa nich v týchto 
mestách sú iní, ktorí majú viac, než si srdce môže priať. Žijúc v hojnosti a 
vynakladajúc svoje peniaze na nádherné domy, na ozdoby, alebo, čo je 
ešte horšie, na ukájanie zmyselných túžob, predovšetkým na liehové 
nápoje, tabak a iné veci, ktoré ničia silu rozumu, vyvádzajú myseľ z 
rovnováhy a znehodnocujú charakter. Zatiaľ čo k Bohu vystupuje volanie 
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hladujúceho ľudstva, niektorí všelijakým utlačovaním a vydieraním 
hromadia ohromné bohatstvo. 

Keď som raz bola v New Yorku, bola som v noci vyzvaná, aby som 
hľadela ako sa budovy týčia smerom k nebu. Tieto budovy mali byť 
ohňovzdorné a boli postavené, aby preslávili svojich vlastníkov a 
staviteľov. Tieto stavby siahali stále vyššie a vyššie. K ich stavbe bolo 
použité najcennejšie stavivo. Vlastníci týchto budov sa nepýtali: „Ako by 
sme najlepšie oslávili Boha?“ Na Pána nemysleli. 

Pomyslela som si: „Kiež by títo ľudia, ktorí takto ukladajú svoje 
peniaze, mohli uvidieť svoje počínanie, tak ako ho vidí Boh! Síce stavajú 
nádherné stavby; ale ako pochabé sú ich názory a vynálezy v očiach 
Vládcu celého sveta. Oni sa nesnažia všetkými silami svojho srdca 
a svojej mysle, aby zistili ako môžu vyvýšiť Boha. Zo zreteľa stratili 
prvoradú povinnosť človeka. 

Počas stavania týchto budov, ich vlastníci sa pyšne radovali, že 
majú dostatok peňazí na uspokojenie vlastných prianí a podnietili závisť 
svojich blížnych. Veľké množstvo z takto investovaných peňazí bolo 
získaných utlačovaním a vydieraním chudobných. Zabudli, že v nebi je 
zaznamenaná správa o každom obchodnom podnikaní a že je tam 
zapísaný každý nespravodlivý čin a každý podvodný skutok. Prichádza 
doba, kedy ľudia vo svojom podvode a vo svojej domýšľavosti dospejú k 
vrcholu, ktorý podľa vôle Božej nesmú prekročiť a potom budú musieť 
zakúsiť, že Hospodinova trpezlivosť má svoje medze. 

Ďalší obraz, ktorý som  videla, bol požiarny poplach. Ľudia stáli 
pred týmito veľkými a zdanlivo ohňovzdornými budovami, pozerali sa na 
ne a vraveli: „Tie sú úplne bezpečné.“ Ale tieto stavby boli strávené, ako 
keby boli zo smoly. Hasičské autá nemohli zabrániť tejto skaze. Hasiči 
nemohli použiť hadice. 

Bolo mi ukázané, že až príde deň Pánov, že pokiaľ v srdciach 
pyšných a ctižiadostivých ľudí nenastane žiadne zmena, potom spoznajú, 
že ruka, ktorá bola mocná k zachovaniu, je tiež mocná k zničeniu. Žiadna 
pozemská moc nemôže zadržať ruku Božiu. Až nastane doba, ktorú Boh 
predurčil, aby ľudom odplatil za ich nedbalosť k Jeho zákonu, za ich 
sebecké túžby a pýchu, potom žiadna hmota, ktorá sa teraz používa pre 
výstavbu budov, ich nebude môcť zachrániť pred zničením. 
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Nie je mnoho tých, ani medzi pedagógmi či štátnikmi, ktorí by 
pochopili príčiny prítomného stavu spoločnosti. Vládcovia nie sú schopní 
vyriešiť problém mravnej skazy, chudoby, zbedačenia a pribúdajúcej 
zločinnosti. Darmo sa snažia založiť svoje podnikanie na pevnejšom 
základe. Keby ľudia viacej dbali na poučenie Slovom Božím, našli by 
riešenie všetkých otázok, ktoré spôsobujú zmätok v ich hlavách.  

Písmo sväté vykresľuje stav sveta krátko pred druhým príchodom 
Krista. O ľuďoch, ktorí lúpením a vydieraním hromadia veľký majetok, 
hovorí: „V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľa, mzda, 
ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov 
došiel k ušiam Pána zástupov. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste 
si srdcia ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého — 
neodporuje vám!“ Jak 5, 3-6 

Ale kto číta varovania dané rýchlo sa naplňujúcimi znameniami 
času? Akým dojmom to pôsobí na neveriacich? Alebo akú zmenu možno 
pozorovať v ich správaní? O nič väčšiu než bola v správaní obyvateľov 
v časoch Noeho. Pohrúžení do svetského podnikania a zábav; 
predpotopní ľudia „nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých“ Mat 
24,39.  Z neba im boli poslané výstrahy, ale oni ich neprijali. Teraz sa svet 
rúti do večnej záhuby a ani v najmenšom nedbá na výstražný Boží hlas.  

Svet je rozrušený vojnovým duchom. Proroctvo v jedenástej 
kapitole proroka Daniela došlo takmer k svojmu naplneniu. Čoskoro 
nastanú dni súženia, o ktorých je reč v proroctvách. 

„Hľa, Hospodin robí zem pustou a prázdnou, rozvracia jej tvárnosť 
a rozptyľuje jej obyvateľov... Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo 
prestupovali zákony, prekračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu. 
Preto kliatba zožiera zem, pykajú tí, čo na nej bývajú... Utíchla veselosť 
bubnov, prestal jasot plesajúcich, utíchla veselosť citary.“  Iz 24, 1-8 

„Ach, ten deň! Blízko je deň Hospodina! Príde ako skaza od 
Všemohúceho. Či nie je nám priamo pred očami odňatý pokrm, radosť a 
jasot z domu nášho Boha? Semeno sa scvrklo pod hrudami, stodoly 
spustli, sýpky sa zbúrali, lebo obilie uschlo. Ach, ako bučí dobytok, trápia 
sa stáda rožného statku, lebo nemajú pašu; aj stáda oviec hynú... Vinič 
vyschol, figovník zvädol, granátovník, palma, jabloň a všetky stromy na 
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poli povysychali. Veď povysychalo to, z čoho ľudia mávali radosť.“ Joel 1, 
15-18.12 

 „Vnútro moje, vnútro moje, hyniem! Steny môjho srdca! Srdce sa 
mi búri, nebudem mlčať, veď duša mi začula hlas trúby, lomoz vojnový. 
Skaza za skazou praská, veď hynie celá krajina, v okamihu hynú moje 
stany, podchvíľou moje šiatre.“ Jer 4,19-20 

 „Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla 
nebolo. Videl som vrchy: hľa, triasli sa a všetky pahorky sa knísali. Videl 
som, hľa, nebolo človeka a všetky vtáčky nebies uleteli. Videl som, hľa, 
sad je púšťou a všetky jeho mestá sa zrútili pred Pánom, pred žiarom jeho 
hnevu.“ Verše 23-26 

„Ach, veľký je to deň, podobného mu niet, je to čas úzkosti pre 
Jakuba, ale vyslobodí sa z toho.“ Jer 30,7 

 Nie všetci na tomto svete sa postavili na stranu nepriateľa a proti 
Bohu. Nie všetci sa stali nevernými. Zostalo zopár verných Bohu, lebo 
Ján píše: „V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie 
prikázania a vieru Ježiša.“ Zj 14,12. Čoskoro sa rozpúta ostrý boj medzi 
tými, ktorí Bohu slúžia, a tými, ktorí Mu neslúžia. Čoskoro sa pohne 
všetkým, čím sa pohnúť dá, aby zostalo to, čím sa pohnúť nedá. 

Satan je usilovný študent Biblie. Vie, že má krátky čas a v každom 
ohľade hľadá spôsob ako brániť Božiemu dielu na tejto zemi. Je nemožné 
si predstaviť skúsenosť Božieho ľudu, ktorý bude žiť na tejto zemi, keď sa 
nebeská sláva stretne s opakujúcim sa prenasledovaním minulosti. Budú 
chodiť vo svetle, ktoré bude vychádzať z Božieho trónu. Skrze anjelov 
bude zabezpečená neustála komunikácia medzi nebom a zemou. 
A Satan, obklopený zlými anjelmi, tvrdiac, že je Boh, bude konať rôzne 
zázraky, aby zviedol, ak bude možné, aj vyvolených. Boží ľud nenájde 
svoju záštitu vo vykonaných zázrakoch, pretože Satan bude 
napodobovať všelijaké znamenia. Božie skúšané a pokúšané deti nájdu 
silu v znamení, o ktorom sa hovorí v 2.Moj 31,12-18. Jediné, o čo sa budú 
môcť oprieť, je živé Slovo: „Je napísané!“. Toto je jediný základ, na ktorom 
môžu pevne stáť. Všetci tí, ktorí zrušili svoju zmluvu s Bohom, budú 
v onen deň bez Boha a bez nádeje.  

Boží ctitelia sa budú líšiť hlavne svojou úctou k štvrtému 
prikázaniu, ktoré je znamením Božej stvoriteľskej moci a svedectvom 
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Jeho práva na preukazovanie ľudskej posvätnej úcty voči Nemu. Na 
rozdiel od nich, bezbožníci sa budú líšiť svojim úsilím zničiť pamiatku 
Stvoriteľa a vyvýšiť ustanovenie Ríma. V tomto konflikte bude celé 
kresťanstvo rozdelené na dve skupiny, na tých, ktorí zachovávajú Božie 
prikázania a vieru Ježiša, a tých, ktorí uctievajú šelmu a jej obraz, 
a prijmú jej znamenie. Aj keď cirkev a štát spoja svoje sily, aby donútili 
všetkých, „veľkých aj malých, bohatých aj chudobných, slobodných 
i otrokov“, prijať znamenie šelmy, ľud Boží ho neprijme. Zj 13,16. Prorok 
z Patmosu videl, ako tí, ktorí „zvíťazili nad tou šelmou a nad jej obrazom 
nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie 
citary a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu 
pieseň“. Zj 15,2-3 Na ľud Boží čakajú hrozné skúšky a súženia. Duch 
vojny podnecuje národy od jedného konca zeme na druhý. Ale uprostred 
doby súženia, ktorá príde- doby súženia, akej nebolo, čo ľudia existujú- 
Boží vyvolený ľud bude stáť nepohnute. Satan a jeho zástup nebude 
môcť zničiť Božie deti, pretože mocní anjeli ich budú ochraňovať. 

Boh hovorí svojmu ľudu: „Preto vyjdite z ich stredu a oddeľte 
sa...a nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem. A budem vám Otcom 
a vy mi budete synmi a dcérami“. (2 Kor 6, 17.18) „Ale vy ste vyvolený 
rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste 
zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho 
obdivuhodného svetla“ (1 Pet 2,9). Božie deti sa majú vyznačovať tým, 
že Bohu naplno, celým srdcom, slúžia, neprivlastňujú si žiadne 
zásluhy. Stále pamätajú, že sa najslávnostnejšou zmluvou Hospodinovi 
zaviazali, slúžiť jedine Jemu. 

„Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: Povedz Izraelitom: “Zachovávajte 
moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na 
pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posväcuje! 
Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí 
zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu! 
Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, 
deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť! Nech 
Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako 
večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenie medzi mnou a 
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Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však 
odpočíval a oddychoval!““ 2Moj 31,12-17 

 Či nás tieto slová neoznačujú za ľud patriaci Bohu? Nehovoria 
zároveň tieto slová, že dokiaľ trvá čas, máme mať v úcte toto dané 
znamenie, že patríme Jemu? Deti Izraela mali zachovávať sobotu „po 
svojich pokoleniach ako večnú zmluvu“. Sobota nestratila nič na svojej 
dôležitosti. Dodnes je znamením medzi Bohom a Jeho ľudom a navždy 
ním zostane. 
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