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PROGRAM EURÓPSKEJ MLÁDEŽNÍCKEJ KONFERENCIE 

ČAS 
Warsaw (CEST) 

31/07 
PIATOK 

01/08 
SOBOTA 

02/08 
NEDEĽA 

03/08 
PONDELOK 

8:00 AM 
Zdokonaľovanie 

slúžiacich 
8:00 – 9:00 

Zdokonaľovanie 
slúžiacich 
8:00 – 9:00 

Zdokonaľovanie 
slúžiacich 
8:00 – 9:00 

9:00 AM Ranné oživenie  - 
osobné  

9:00 – 9:10 

Ranné oživenie  - 
osobné  

9:00 – 9:10 

Ranné oživenie  - 
osobné 

9:00 – 9:10 

9:10 AM 
Učenie sa veršov 

z Biblie  
9:10 – 9:20 

Učenie sa veršov 
z Biblie  

9:10 – 9:20 

Učenie sa veršov 
z Biblie  

9:10 – 9:20 
9:20 AM Prestávka Prestávka Prestávka 

10:00 AM Aktivity 
10:00 – 12:00 

Aktivity 
10:00 – 12:00 

Prezentácia piesní 
a projektov 

10:00 – 12:00 

12:00 AM 
Obed / Odpočinok 

12:00 – 3:00 
Obed / Odpočinok 

12:00 – 3:00 
Obed / Odpočinok 

12:00 – 3:00 2:30 PM Modlitby a 
koordináca 
slúžiacich 
2:30 – 3:30 3:00 PM Modlitby slúžiacich 

3:00 – 3:30 
Modlitby slúžiacich 

3:00 – 3:30 
Modlitby slúžiacich 

3:00 – 3:30 
3:30 PM Prestávka  Prestávka  Prestávka  Prestávka  

4:00 PM 

Stretnutie 1 
4:00 – 6:00 

Posolstvo 3 
 Čas v skupine 

Stretnutie 3 
4:00 – 6:00 

Posolstvo 5 
Čas v skupine 

Stretnutie 5 
4:00 – 6:00 

Posolstvo 7 
Čas v skupine 

Stretnutie 7 
4:00 – 6:00 

Posolstvo 9 
Čas v skupine 

6:00 PM Prestávka  
6:00 – 7:30 

Prestávka  
6:00 – 7:30 

Prestávka  
6:00 – 7:30 

Prestávka  
6:00 – 7:30 

7:30 PM 

Stretnutie 2 
7:30 – 9:30 

Posolstvo 4 
Čas v skupine 

Stretnutie 4 
7:30 – 9:30 

Posolstvo 6 
Čas v skupine 

Stretnutie 6 
7:30 – 9:30 

Posolstvo 8 
Čas v skupine 

Stretnutie 8 
7:30 – 9:30 

Špeciálne 
spoločenstvo 

Čas v skupine 

10:00 PM Čítanie Biblie 
10:00 – 10:15 

Čítanie Biblie 
10:00 – 10:15 

Čítanie Biblie 
10:00 – 10:15 

Čítanie Biblie 
10:00 – 10:15 

11:00 PM Večierka 11:00 Večierka 11:00 Večierka 11:00 Večierka 11:00 



KÓDEX SPRÁVANIA PRE MLADÝCH ĽUDÍ 
 

01 Reč - Hovorte s ostatnými s úctou a primerane, ako by to 
bolo za normálnych okolností. 
 
02 Oblečenie – oblečte sa primerane, ako by ste sa išli osobne 
stretnúť. To, čo nosíme, ovplyvňuje náš postoj. Povzbudzujeme 
všetkých mladých ľudí, aby sa obliekli zdržanlivo, čo odráža 
naše hľadanie Pána a má v úcte ostatných účastníkov. 
Neobliekajte si pyžamá, domáci úbor alebo krátke či odhalené 
odevy. 
 
03 Hovor z verejného miesta – Hovor uskutočnite z 
verejného miesta - v maximálnej možnej miere presuňte váš 
počítač / telefón zo svojej spálne do obývacej izby alebo 
kuchyne. Ak to nie je možné, nechajte otvorené dvere spálne. 
 
04 Zorné pole – Myslite na to, čo sníma vaša kamera, vrátane 
vecí na stene a ďalších ľudí v domácnosti. 
 
05 Rodičia - Oznámte svojim rodičom alebo opatrovníkom, 
kedy budete na stretnutí, a požiadajte ich, aby boli v tom čase 
vo vašej blízkosti alebo aspoň v dome. 
 
06 Nerozptyľujte ostatných. 
 
07 Neurážajte ostatných. 
 
08 Žiadne fotografovanie alebo videá - Nefotografujte, 
nesnímajte obrazovky ani videá žiadneho mladého človeka 
alebo slúžiaceho a neuverejňujte ich on-line ani ich nikomu 
neposielajte. 
 
09 Všetci svätí by mali vo všetkých situáciách (v 
hovorení, postoji, zámere a srdci) udržiavať správne 
obmedzené bratsko-sesterské vzťahy v Pánovi. 
 
  



VŠEOBECNÉ UŽITOČNÉ USMERNENIA TÝKAJÚCE SA PRAXE 
 SLÚŽIACICH A POMOCNÍKOV 

 
Nasledujúce všeobecné usmernenia sa vzťahujú na všetkých, ktorí sa 
aktívne podieľajú počas podujatí organizovaných a podporovaných v 
rámci Európskej práce mladých ľudí (pri službe deťom a mladým ľuďom 
do 18 rokov). 

 
1. Prevzatie zodpovednosti - Preberáme zodpovednosť za blaho detí a mladých 
ľudí, ktorí sú nám zverení, a chránime ich v našom prostredí pred zanedbávaním a 
zlým zaobchádzaním, ako aj pred poškodením ich zdravia a diskriminácie 
akéhokoľvek druhu. 
 
2. Dodržiavanie ich práv - Dodržiavame práva detí a mladých ľudí, ktorí nám boli 
zverení, vzťahujúce sa na ich telesnú bezúhonnosť a súkromnú sféru a nevyvíjame 
žiadnu formu násilia, či už fyzické, psychologické alebo sexuálne. 
 
3. Rešpektovanie hraníc - Rešpektujeme individuálny pocit hraníc zverených detí 
a mladých ľudí a zabezpečujeme, aby deti a mladí ľudia rešpektovali tieto hranice pri 
vzájomnom správaní. Pred vstupom do miestnosti slúžiaci a pomocníci im najprv 
zaklopú na dvere. Je potrebné vyhnúť sa situáciám, v ktorých sú slúžiace osoby spolu 
s mladým človekom alebo dieťaťom osamote v miestnosti alebo vo vozidle. Ak to nie 
je možné, mali by ste nechať otvorené dvere a iný slúžiaci by o tom mal byť 
informovaný. 
 
4. Podpora osobného rozvoja - Ceníme si naše deti a mladých ľudí a 
podporujeme ich osobný rozvoj. Vedieme ich k primeranému sociálnemu správaniu s 
inými ľuďmi, ku tolerancii, úcte a fair-play. 
 
5. Dodržiavanie osobných práv - S údajmi detí a mladých ľudí, ktoré sú nám 
zverené alebo k nim máme prístup, zaobchádzame prísne dôverne. Neodoberáme 
žiadne fotografie ani videozáznamy mladých ľudí v ich izbách alebo v kúpeľniach. 
Fotografie alebo videá sa nesmú šíriť prostredníctvom sociálnych médií. 
Zaobchádzame s obrázkami a videom, ktoré zobrazujú deti a mladých ľudí, citlivo a 
zodpovedne v súlade s ochranou údajov, najmä pri zverejňovaní na sociálnych 
médiách. 
 
6. Transparentná komunikácia - nekomunikujeme s jednotlivými deťmi alebo 
mladými ľuďmi o osobných záležitostiach na sociálnych médiach (napr. Facebook) 
alebo aplikáciách (napr. WhatsApp). 
 
7. Aktívne zasahovanie - V prípade konfliktu alebo podozrenia, ako aj porušenia 
zo strany tretích strán, na ktoré sa tiež vzťahujú tieto pokyny, informujeme 
kontaktnú osobu uvedenú pre túto udalosť, aby sme požiadali o odbornú podporu. 
Ochrana detí a mladých ľudí má vždy prvoradú prioritu. 
 
8. Alkohol, nikotín, drogy - rozumieme, že používanie týchto látok počas 
konferencie je prísne zakázané.   

 
  



EYPC ON-LINE KÓDEX SPRÁVANIA 
PRE SLÚŽIACICH A POMOCNÍKOV 

 
Pretože konferencia je on-line, existuje špecifický kódex správania sa pre 
tých, ktorí slúžia a pomáhajú, kvôli ochrane mladých ľudí. Nasledujúce 
body vychádzajú z odporúčaní škôl, mládežníckych organizácií a 
poradných orgánov. 
 
1. Zneužívanie - Majte na pamäti, že osobný kontakt medzi dospelým a mladým 
človekom prostredníctvom internetu predstavuje príležitosť na vytvorenie osobného 
vzťahu a otvára možnosť obťažovania / sexuálneho zneužívania. Dajte si pozor na 
takéto prejavy. Ak sa cítite nepríjemne, okamžite nahláste akékoľvek podozrenie 
bezpečnostnému tímu na adrese securitying@ypconference.eu. 
 
2. Osobné údaje - nezdieľajte osobné kontaktné údaje mladých ľudí a slúžiacich. 
 
3. Nehovorte neviazane - uvedomte si, že činy a slová môžu byť nesprávne 
interpretované. Neveďte neprimerané rozhovory s mladými ľuďmi. Vaša reč nech je 
zdvorilá. 
 
4. Vhodne sa obliekajte - obliekajte sa ako by ste sa zúčastnili pravidelnej 
konferencie mladých ľudí. 
 
5. Buďte si vedomí svojho prostredia - Pokiaľ je to možné, nemali by ste volať 
zo svojej spálne. Zvážte veci, ktoré sú v dohľade vašej kamery. Zvážte vhodnosť 
oblečenia osôb v pozadí. 
 
6. Nebuďte sami - dospelý človek by nikdy nemal byť osamote s mladým človekom 
(akákoľvek individuálna komunikácia on-line je ekvivalentná stretnutiu sa s mladým 
človekom v miestnosti, v ktorej okrem vás nikto nie je). Vždy vyhľadajte iného 
dospelého, aby bol s vami vo fyzickej miestnosti. Požiadajte rodiča, aby zostal 
nablízku (môže prísť a odísť). 
 
7. Okamžite nahláste všetky obavy - Ak máte akékoľvek pochybnosti, 
kontaktujte office@ypconference.eu, kde vám pomôžu sa spojiť s tímom, ktorý 
dohliada na konferenciu. 
 
8. Zabráňte nevhodnému správaniu - Pri vytváraní stretnutí dodržiavajte 
náležité opatrenia. Dbajte na to, aby ste utlmili / blokovali akékoľvek nevhodné 
správanie. 
 
9. Žiadne fotografie ani videá - Nefotografujte, nesnímajte obrazovky ani videá 
žiadneho mladého človeka alebo slúžiaceho a nezverejňujte ich on-line ani ich 
nikomu neposielajte. 

 
 

 
 
 
 



SEDEM MINÚT S PÁNOM 

V - M - M - V - Z – Ď – P 

1. Vzývanie — ½ minúty 

• Voláme na Pánovo meno, aby sme obrátili našu myseľ na ducha. 

1Kor 12:3; Rim 8:6; 10:12-13 

2. Modlitba — 1 minúta 

• Otvárame svoje srdce, robíme ho mäkkým a prázdnym. 

• Hovoríme Mu, že Ho milujeme. 

2Kor 3:16; Ž 62:8 

3. Modlitebné čítanie — 2 ½ minúty 

• Uplatňujeme nášho zapojeného ducha, aby sme sa modlili jedným alebo dvoma 
veršami. 

• Tieto verše obraciame na osobnú modlitbu. 

Ef 6:17-18; 2Tim 3:16 

4. Vyznanie — 1 minúta 

• Vyznávame hriechy a priestupky v našom svedomí a odstraňujeme všetko, čo prekáža 
spoločenstvu. 

• Prosíme o odpustenie a očistenie. 

1Jn 1:7, 9; Ž 66:18; Iz 59:1-2 

5. Zasvätenie — ½ minúty 

• Znova sa predkladáme Pánovi, dávame Mu plnú moc nad nami. 

Rim 12:1-2; 6:13, 19; Mk 12:30 

6. Ďakovanie — ½ minúty 

• Ďakujeme za všetky veci; všetky osoby, situácie a záležitosti v našom živote a 
chválime Ho. 

Ef 5:20; 1Tes 5:18 

7. Príhovor — 1 minúta 

• Prosíme Pána za všetky naše potreby, rast a za ľudí, ktorí potrebujú spásu. 

1Tim 2:1; Ef 6:18; Mt 7:7; Ž 143:8 
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Orientácia – Čas v skupine

Víťazi a Boží dispenzačný pohyb

Verše na modlitebné čítanie:

Zj 12:10-11   Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i 
kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na 
nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou 
a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

Čítanie z posluhovania:

Víťazi a Boží dispenzačný pohyb

Podľa Biblie semeno ženy rozmliaždi hlavu 
nepriateľa. Semeno ženy v Genezis 3 v prvom 
rade hovorí o Pánovi Ježišovi, avšak v tomto 
 semene i víťazi majú svoj podiel. Semeno ženy 
zahŕňa cirkev, najmä víťazov. Aj keď Pán roz-
mliaždil Satanovi hlavu, Satan stále pracuje. 
Naplnenie rozmliaždenia Satana semenom ženy 
môžeme vidieť  v mužovi-dieťati v Zjavení Jána 12. 
Jediný víťaz zahŕňa všetkých víťazov (v. 10 – 11).

Boží dispenzačný pohyb

Keď Boh zmení Svoj postoj k určitej veci, 
urobí dispenzačný pohyb. Každý dispenzačný 
pohyb prináša Boží nový spôsob. Jeho najdôle-
žitejší dispenzačný pohyb je v Zjavení Jána 12. 
Chce ukončiť toto obdobie a priviesť obdobie 
kráľovstva. Jeho zámer nie je všeobecný ani oby-
čajný. Ako môže uzatvoriť toto obdobie a pri-
viesť iný? Musí mať Svoj dispenzačný nástroj. 
Práve to chce dnes Boh robiť.

Potreba muža-dieťaťa

Vytrhnutie muža-dieťaťa ukončí obdobie 
cirkvi a uvedie obdobie kráľovstva. Muž-dieťa 
umožní Bohu sa hýbať. Boh nemôže uskutočniť 
dispenzačný pohyb, ak nebude muž-dieťa a vytrh-
nutie. Nemali by sme zabúdať, že Boh môže byť 
obmedzený. Počas každého Svojho pohybu čaká 
na človeka. To, čo Boh zväzuje v nebi je založené 
na našom zviazaní na zemi. Božie rozviazanie 
v nebi je založené na rozviazaní na zemi. Všetko 
závisí od cirkvi. 

Je Božou túžbou, aby sa stvorené bytosti 
porátali s padlými stvorenými bytosťami. Podľa 
Jeho zámeru by sa mala celá cirkev vyrovnať so 

Satanom, avšak, cirkev v tejto veci zlyhala. Preto 
je potrebné, aby povstali víťazi. Boží zámer sa 
napĺňa vo víťazoch, pretože s Ním spolupracujú. 
Princíp víťazov môžeme vidieť v Božom slove. 
Boh vždy použije skupinu víťazov, aby uskutoč-
nil dispenzačný pohyb.

Dispenzačný pohyb v Božom slove

Po stvorení sa život odvíjal veľmi obyčajným 
spôsobom. Potom Boh začal konať s Abrahá-
mom. Boh použil Abraháma a Sáru. Chcel národ, 
ale začal iba s dvoma ľuďmi. Boh na nich praco-
val, vyvolil si ich zo všetkých ostatných národov, 
aby vyprodukovali kráľovstvo kňazov. Abrahám 
zanechal svoju rodinu a krajinu. Bol väčší ako 
Ábel, Énoch a Noach kvôli Božiemu vyvoleniu. 
Bolo to, akoby títo predošlí muži boli celkom 
obyčajní. Pre Boha nemali žiadnu dispenzačnú 
hodnotu, no Abrahám ju mal. Potom Boh pove-
dal, že jeho semeno pôjde do Egypta a zostane 
tam štyristo rokov. Išlo o ďalší Boží pohyb.

Boh použil Jozefa, nie jeho bratov, a zobral 
ho do Egypta. Jozef v Egypte vládol. Božie činy 
boli určené pre dobro. Jozef bol víťazom 
v Egypte. V kráľovstve preukázal svoju moc 
a preukázal svoje znalosti o Bohu prostredníc-
tvom snov. Boh uskutočnil dispenzačný pohyb. 
Priviedol víťaza do Egypta, nedal tam niekoho, 
kto by mohol byť porazený. To je princíp 
Pánovho diela. 

Po štyristo rokoch pre Izraelitov nastal čas 
odísť. Vtedy Boh na to použil Mojžiša. Keby sa 
neodohrali udalosti v prvých kapitolách knihy 
Exodus, nikdy by nedošlo k odchodu z Egypta. 
Mojžiš vyšiel z vody. Mal vyjdenie z vody. Potom 
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mal vyjdenie z Egypta. Mojžiš víťazil nad smr-
ťou. Boh si ho vybral, aby zaobchádzal s Izrae-
lom. Mojžiš prebýval na mieste, ktoré bolo 
Egyptom Egypta. Nielenže jeho duch opustil 
Egypt, ale aj jeho telo opustilo Egypt, preto si ho 
Boh vyvolil... Všetky Božie dispozičné kroky sú 
založené na jednom človeku. To je princíp víťa-
zov. 

Keď chcel izraelský národ kráľa, ľudia si 
vybrali Saula. Bol o hlavu vyšší ako iní muži, ale 
všetky jeho schopnosti boli v jeho mysli. Boh si 
však zvolil vlastného kráľa – Dávida. Aj keď sa 
na púšti staral o ovce, bol kráľom. Neutiekol, 
keď prišiel lev, ale v Pánovom mene mu išiel 
oproti. Strach nepatrí ku kráľovskému postoju, 
ale keď prišiel Goliáš, Saul sa ho bál. Dávid, 
naopak, veril v Pána a išiel s Goliášom bojovať. 
Ten, kto je skutočným kráľom, môže byť ním 
kdekoľvek. Neskôr sa Dávid stal Saulovým slu-
hom. Keď sa Saul stal jeho nepriateľom, Dávid 
mal dokonca možnosť ho zabiť, no neurobil to. 
Ktokoľvek sa nevie ovládať, nie je hoden byť 
kráľom. V Izraeli neexistoval väčší kráľ ako 
Dávid. Iba on bol nazývaný Kráľ Dávid, lebo mal 
pre Boha dispenzačnú hodnotu. 

Keď bol Izrael sedemdesiat rokov v zajatí, 
Boh mal stále pre Izrael dispenzačný pohyb 
vďaka Nehemiášovi, ktorý bol skutočným víťa-
zom. Aj počas toho, ako slúžil cudziemu kráľovi, 
plánoval sa vrátiť do Jeruzalema. Nebol dotknutý 
tým, čo sa dialo v Šúšáne ani v paláci. Pretože 
Boh získal Nehemiáša, mohol učiniť dispen-
začný krok. 

Na začiatku Nového zákona v Jeruzaleme 
čakala na Pána Ježiša špeciálna skupina ľudí. 
Anna, Simeon a všetci tí, ktorí čakali na spase-
nie v Izraeli (Lk 2:35). Ich čakanie prinieslo 
 plnosť času, Pána Ježiša. Boh nebude robiť veci 
automaticky, bude čakať na Svoje deti, aby 
s Ním spolupracovali. 

Boh má na zemi dve diela: vykúpenie a vybu-
dovanie cirkvi. Cirkev sa buduje na „tejto skale“ 
(Mt 16:18). Apoštoli boli prví, ktorí stáli na tejto 
skale. Hoci ich telo bolo slabé, ich duch nebol. 
Z toho dôvodu majú dvanásti apoštoli špeci-
álnu pozíciu – Pavel sa medzi nich nezapočítava, 
boli dispenzačným nástrojom. (The Glorious 
Church, dodatok, str. 153 – 155, W. Nee)

Modlitby za konferenciu:

1. Modlite sa dnes prvú noc za konferenciu a za zmiešavanie sa mladých ľudí pre Pánov zámer.

2. Modlite sa za vaše osobné otvorenie Pánovi, za Jeho osobné prehováranie k vám a aby povolal 
každého z nás počas tohto špeciálneho týždňa.

3. Modlite sa za bratov, ktorí budú rozprávať počas stretnutí, a za všetky aktivity, aby nás Pán 
požehnal.
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Ranné oživenie

Prvý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Zj 12:10  Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i 
kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na 
nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Čítanie z posluhovania:

Dispenzačný pohyb v dejinách cirkvi

V dejinách cirkvi bol prvý mimoriadny pohyb 
v reformácii. Na tento dispenzačný krok Boh 
použil Luthera. Použil tiež Bratov. Božími 
nástrojmi boli Dárby, Groves a Grant. Po 
Waleskom oživení urobil Boh ďalší krok. Evan 
Roberts aj pani Penn-Lewisová poznali duchovný 
boji, vedeli úspešne bojovať so Satanom. Pravda 
o kráľovstve sa stala známou v roku 1924. Keď sa 
po desaťročnej odmlke objavil Evan Roberts, 
povedal: „Modlil som sa modlitby kráľovstva.“ 
Zakaždým, keď Boh chce uskutočniť dispen-
začný pohyb, musí na to získať nástroj. 

Nachádzame sa teraz na konci tohto obdo-
bia? Ak áno, potom čoskoro nastane kráľovstvo. 
Pokiaľ je dispenzačný pohyb blízko, potom Boh 
potrebuje nástroj. Bežná práca už nestačí. Božím 
deťom chýba vízia, nevidia závažnosť a intenzitu 
dnešnej situácie. Teraz (v knihe Zjavenie Jána 
12:10) je záležitosť dispenzácie. Byť iba dobrým 
Pánovým služobníkom už nepostačuje, Boh 
z toho nemá veľký úžitok. Všimnite si, prosím, 
že nehovoríme, že z toho nemá žiaden úžitok. Čo 
robíme pre ukončenie súčasného obdobia? Čo 
robíme pre uvedenie ďalšieho obdobia? Žijeme 

v mimoriadnej dobe, ktorá vyžaduje mimoriad-
nych kresťanov na to, aby konali mimoriadne 
dielo.  

Boh dnes čaká na muža-dieťa. Jedine vytrh-
nutie môže urýchliť udalosti v Zjavení Jána 
12:10. Boh má Svoju postupnosť a podľa tejto 
postupnosti koná. Spustil oči z cirkvi a uprel ich 
na kráľovstvo. Víťaz pracuje podľa princípu 
Tela. Princíp Tela odstraňuje akékoľvek sektár-
stvo a individualizmus. 

Po vytrhnutí bude žena prenasledovaná tri 
a pol roka. Mnoho ďalších jej detí bude prežívať 
veľké súženie, ale Boh ich zachová. Byť víťazom 
to neznamená, že unikneme predovšetkým veľ-
kému súženiu. Musíme spoznať, aký význam má 
vytrhnutie pre Pána, nie pre nás. 

Muž-dieťa je najväčší zo všetkých dispenzač-
ných krokov, pretože odstráni moc človeka aj 
moc diabla a nastolí kráľovstvo. Žijeme v dobe 
najvyššej výsady, môžeme pre Boha urobiť naj-
viac. Svetlo nám ukáže cestu, ale sila a moc nás 
urobia schopnými po ceste kráčať. Aby sme 
mohli byť teraz použití, treba zaplatiť vysokú 
cenu. (Slávna cirkev, dodatok str. 150, W. Nee)

Jednoduché modlitby:

„Pane, otvárame sa Ti pre celý tento týždeň, hovor ku každému jednému z nás, otvor nám Svoje srdce.“

„Pane, modlíme sa za všetkých mladých ľudí na tejto konferencii, aby si k nám bohato prehováral, 
a aby sme mali po celý čas Tvoju vzácnu prítomnosť.“
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Prvé posolstvo 

Mať v posledných dňoch dispenzačnú hodnotu pre Boha, 
aby zmenil obdobie

Čítanie z Písma: Zj 12:10; Dan 12:3; 9:23; 10:11, 19; Gn 1:26-27; Ef 3:9-11; 
2Kor 3:18; 4:4; Mt 6:10, 13; 24:14; Rim 12:1-2; Lv 6:5-6; Nm 6:2-8; 

Mt 12:48-50; Heb 13:13; Zj 3:1.

I. Vždy, keď Boh chce uskutočniť dispenzačný pohyb, pohyb, ktorý zmení obdobie, 
musí získať Svoj dispenzačný nástroj; musíme byť tými, ktorí majú v posledných 
dňoch dispenzačnú hodnotu pre Boha, aby zmenil obdobie – Zj 12:10; Dan 12:3; 
9:23; 10:11, 19.

II. Božie dielo pri zmene obdobia sa stále uskutočňuje prostredníctvom ľudí; pred 
uvedením nového obdobia sú vždy v predchádzajúcom období ľudia, ktorých si 
Boh špeciálne použije na zmenu obdobia; v každom diele, ktoré mení obdobie, 
Boh zámerne používa mladých ľudí; Samuel a Daniel patria k takýmto dvom 
najzrejmejším príkladom:
A. Pretože ľudia, ktorých si Boh v jednom období použije, často upadnú a nepodarí sa im 

dosiahnuť Jeho cieľ, Boh je nútený zmeniť obdobie, mať nový začiatok, aby mohol robiť 
to, čo túži uskutočniť v novom období.    

B. Samuel zmenil obdobie kňazstva na obdobie kraľovania, kým Daniel zmenil obdobie 
zajatia na obdobie návratu.

III. Od začiatku Biblie vidíme, že to, o čo sa Boh zaujíma v človeku je záležitosť 
obrazu a panovania; od Genezis po Zjavenie, od počiatku ľudstva až po nové 
nebo a novú zem v budúcnosti, Božie osobité zameranie na človeka súvisí 
s týmito dvoma záležitosťami – Gn 1:26; Mt 6:13; Ef 3:9-11:
A. Obraz naznačuje Božie vyjadrenie; vyjadrenie je záležitosť slávy; človek bol stvorený na 

Boží obraz pre Božie vyjadrenie, Božiu slávu – 2Kor 3:18; 4:4.
B. Panovanie je záležitosť trónu a kráľovstva; Boh odovzdal človeku vládu nad celou zemou 

pre Božiu autoritu a kráľovstvo na zemi – Mt 6:10, 13.
C. Ľudské zlyhania vo všetkých obdobiach zvrhli Božiu autoritu a nedovolili vyjadriť Boha.  
D. Musíme si uvedomiť, čo sa odohráva vo vesmíre; potom ľahko prijmeme poslanie; 

uvedomíme si, že v súčasnom období Boh potrebuje niektorých ľudí, aby povstali 
a zmenili obdobie tak, ako to urobili Samuel a Daniel – Mt 24:14; Zj 12:10.

IV. U tých, ktorí menia obdobie, pozorujeme jeden dôležitý princíp, princíp 
dobrovoľného zasvätenia; Samuel i Daniel boli nazirejcami – nazirej je človek, 
ktorý sa dobrovoľne zasväcuje Bohu – Rim 12:1-2; Lv 6:5-6; Nm 6:2-8:
A. Nazirej sa mal zdržiavať vína a všetkého, čo súvisí s jeho zdrojom, znázorňujúc, že sa 

máme zdržiavať akéhokoľvek pozemského pôžitku a potešenia, ktoré vedú k žiadostivému 
správaniu a žiadostivým úmyslom – Nm 6:3; porov. Ž 104:15; Kaz 10:19; 2Tim 2:22; 3:1-5.

B. Nazirej si mal nechať narásť dlhé vlasy, čo predstavuje, že musíme zostávať v podriadení 
sa Kristovi ako Hlave – Nm 6:5; porov. 1Kor 11:3, 6; Heb 13:13.

C. Nazirej sa nemal poškvrniť smrťou, ktorá pochádza z prirodzenej náklonnosti – Nm 6:7; 
Mt 12:48-50; porov. Sk 15:35-39.

D. Nazirej sa nemal dotknúť ničoho mŕtveho, aby sa nepoškvrnil; Boh najviac nenávidí 
smrť – Nm 6:6-7; Zj 3:1.
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V. Mladí ľudia si musia uvedomiť dôležitosť potreby zmeny obdobia a musia 
spoznať, akých ľudí Boh používa pre zmenu obdobia; sú to ľudia, ktorí sa 
dobrovoľne zasväcujú; kým ostatní mravne upadajú, niekoľkí ľudia stoja proti 
tomuto svedectvu.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Mať v posledných dňoch dispenzačnú hodnotu pre Boha, 
aby zmenil obdobie

Prvé posolstvo – Verše na zapamätanie

Čítanie z Písma: 

Zj 12:10
 Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho 

Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i 
nocou.

Dan 12:3
 Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú 

ako hviezdy na večné veky.

Dan 9:23
 Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si 

obľúbený a vzácny. Daj si pozor na slovo a pochop videnie.

Dan 10:11, 19
11 Potom mi povedal: Daniel, muž veľmi cenný, daj pozor na slová, ktoré ti hovorím. Postav sa na 

svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe. Keď mi tieto slová hovoril, s chvením som sa 
postavil.

19 Potom povedal: Neboj sa, muž veľmi cenný! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Keď takto so 
mnou hovoril, cítil som sa posilnený a povedal som: Hovor, Pane môj, lebo si ma posilnil.

Gn 1:26
 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými 

rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými 
plazmi, čo sa plazia po zemi.

Mt 6:10, 13
10 Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!
13 I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.  

Amen.

Ef 3:9-11
9 A vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
10 Aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá 

múdrosť Božia
11 Podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

2Kor 3:18
 My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa 

nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.

2Kor 4:4
 V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia 

o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.

Mt 24:14
 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, 

a potom príde koniec. 
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Rim 12:1-2
1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu 

príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, 

čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Lv 6:5-6
5 Oheň na oltári nech ostane horieť; nesmie vyhasnúť, kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno, 

nech rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva.
6 Oheň nech ostáva stále horieť na oltári; nesmie vyhasnúť.

Nm 6:2-8
2 Povedz Izraelcom: Ak ktokoľvek – muž alebo žena – zloží osobitný sľub, nazirejský sľub – 

a zasvätí sa Hospodinovi,
3 Nech sa zdrží vína i opojného nápoja, ani nech nepije nijakú hroznovú šťavu, nech neje ani 

čerstvé alebo suché hrozno.
4 Po celý čas svojho nazirejstva nech neje nič, čo pochádza z vínneho kmeňa, ani jadro ani šupu.
5 Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech neprejde britva po jeho hlave. Kým sa neskončia dni, 

na ktoré sa zasvätil Hospodinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave.
6 Po celý čas svojho nazirejstva pre Hospodina nech nepristúpi k mŕtvemu.
7 Nech sa nepoškvrní ani svojím otcom, ani svojou matkou, ani svojím bratom, ani svojou sestrou 

pri ich smrti, lebo má na hlave posvätenie svojho Boha.
8 Po celý čas svojho nazirejstva bude svätý pre Hospodina.

Mt 12:48-50
48 Ale On odvetil tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia?
49 Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia.
50 Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.

Zj 3:1
 Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý ma sedem Božím duchov 

a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.



9

EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Druhé posolstvo

Spolupracovať s Bohom, ktorý pôsobí, 
kvôli naplneniu Božej ekonómie z pohľadu Samuelovho pôvodu, 

narodenia a mladosti   

Čítanie z Písma: 1Sam 1:1-28; Ga 2:20; Flp 2:12-13; Heb 13:20-21; 
1Sam 2:11, 18 – 19, 21, 26.

I. Pretože kňazstvo v čase Éliho zostarlo a upadlo, povstal Samuel, aby ho nahradil; 
Samuelovo posluhovanie spočívalo v nazirejskom sľube, a jeho posluhovaním 
sa ukončil úrad sudcov a uviedlo sa obdobie prorokov, aby mohol prehovárať 
Boh a tiež sa uviedlo obdobie kraľovania pre Božiu správu.      

II. Dejiny Samuelovho pôvodu, narodenia a mladosti dokazujú, že naplnenie Božej 
ekonómie si vyžaduje spoluprácu človeka:
A. Boh vo Svojom srdci túži vykonávať Svoju ekonómiu; Božia ekonómia nespočíva len 

v tom, že máme byť dobrí, duchovní, svätí či víťazní; Boh nechce dobrého ani zlého 
človeka, ale Boho-človeka:     
1. Boh nás stvoril na Svoj obraz a chcel, aby sme prijali Jeho život znázorneným stromom 

života; pretože sme padli, Boh sa stal človekom, aby nás vykúpil.      
2. Zomrel vše-zahŕňajúcou smrťou a bol vzkriesený, aby nás splodil tým, že do nás vložil 

Boží život a prirodzenosť, učiniac nás Bohom v živote a prirodzenosti, ale nie v Božstve.      
B. Spolupracovať s Bohom znamená byť s Ním spojení; byť kresťanom znamená byť spolu 

spojení s Kristom a mať jedno žitie s Ním v jednom živote – Ga 2:20.

III. Musí na nás zapôsobiť Samuelov zdroj; pretože vzišiel z takého silného zdroja, 
nemohol byť obyčajným, svetským človekom; ale bol tým, ktorý nahradil 
ochabujúce kňazstvo a uviedol obdobie kraľovania – 1Sam 1:1-18:
A. Nemali by sme si myslieť, že Samuelov pôvod sa týkal iba jeho rodičov; musíme spoznať, 

že  Boh bol jeho skutočným pôvodom, ktorý motivoval Svoj ľud zvrchovane a skryto; 
Samuelov pôvod nebol ľudský, ale pochádzal z Božej ekonómie.  

B. Z ľudskej strany, pôvodom Samuela boli jeho Boha uctievajúci rodičia, ktorí zostali v línii 
života určenej Bohom pre Jeho večný zámer – 1Sam 1:1-8:
1. Samuelov pôvod sa predovšetkým začína u jeho matky, ktorá hľadala Boha, a tiež v jej 

modlitbách; jej modlitby odrážali Božiu túžbu srdca – v. 11.
2. Hana v modlitbe ľudsky spolupracovala s božským pohybom pre uskutočnenie Božej 

večnej ekonómie.     
C. Samuelov pôvod bol veľmi špecifickým spôsobom Božím pohybom, keď vyslyšal modlitby 

Samuelovej matky – v. 19 – 20.
D. Boží pohyb pri odpovedi na Hanine modlitby bol v súlade s princípom, že Boh potrebuje 

spoluprácu človeka pri Svojom pohybe vo Svojej ekonómii; to je princíp vtelenia – Flp 
2:12-13; Heb 13:20-21.

IV. Samuelovo narodenie bolo vyplnením Božej odpovedi na ľudskú modlitbu; 
jeho meno znamená „Bohom vypočutý“ alebo „požiadaný od Boha“ – v. 17 – 20.

V. Matka obetoval Samuela v jeho mladosti Bohu, aby Mu splnila svoj sľub, a dala 
ho do opatery k Élimu; na základe toho spoznávame, že Samuelova matka veľmi 
spolupracovala s Bohom, a tým sa naznačuje, akých ľudí dnes Boh chce mať – 
1Sam 1:11, 24 – 28:
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A. Pre Hanu nebolo ľahké vziať svoje dieťa zo svojho lona a dať ho do opatery iného človeka, 
zvlášť keď išlo o veľmi starého človeka, ktorý takmer stratil zrak; Hana i napriek tomu 
splnila svoj sľub tým, že obetovala Samuela Bohu – v. 24 – 28.

B. V mladosti posluhoval Samuel Bohu pred kňazom Élim; Éli učil Samuela, ako má 
posluhovať Bohu – 1Sam 2:11, 18 – 19.

C. Vo svojej mladosti Samuel rástol pred Bohom a bol milý Bohu i ľuďom; byť milý Bohu 
znamená, že Boh je za nás, a byť milý ľuďom znamená, že ľudia sú za nás – v. 21, 26.

VI. „Dnes mnohé kontinenty a krajiny sú otvorené pre Pánovu obnovu. Je potrebné, 
aby niektorí učinili sľub, ako to urobila Hana. Verím, že veľa mladých ľudí 
učiní taký sľub. Povedzte: „Pane, som Tvoj. Dávam sa Ti k dispozícii“. Boh 
prijme vaše srdce a uskutoční niečo, aby naplnil to, čo ste mu sľúbili.” (Life-
study of 1 a 2 Samuel, s. 7)
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE 

Druhé posolstvo – verše na zapamätanie

Spolupracovať s Bohom, ktorý pôsobí, 
kvôli naplneniu Božej ekonómie z pohľadu Samuelovho pôvodu, 

narodenia a mladosti   

Čítanie z Písma: 

1Sam 1:1-28
1 Bol istý muž z Ramátajim Cófímu, z Efrajimského pohoria, menom Elkána, syn Jerócháma, 

syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Efratského.
2 Mal dve ženy: jedna sa volala Anna a meno druhej bolo Peninná. Peninná mala deti, Anna bola 

bezdetná.
3 Ten muž chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi 

mocností; tam boli kňazmi Hospodinovými dvaja synovia Élího: Chofní a Pinchás.
4 V ten deň, keď Elkána prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Peninne i všetkým jej synom 

a dcéram.
5 Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hospodin zavrel lono.
6 Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospodin zavrel lono.
7 Tak to bolo z roka na rok; kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že 

plakávala a nejedávala.
8 Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie 

som ti ja lepší ako desať synov?
9 Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina; zatiaľ kňaz Éli sedel na 

stolci pri dverách chrámu Hospodinovho.
10 Ona, roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala.
11 I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice 

a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, 
oddám ho Tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života, a britva sa nedotkne jeho hlavy.

12 Keď sa už dlho modlila pred tvárou Hospodinovou, Éli pozoroval jej ústa.
13 Anna si však hovorila v srdci: len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť, preto ju Éli pokladal 

za opitú.  
14 Povedal jej Éli: Dokedy sa budeš ešte správať ako opitá? Preber sa zo svojho opilstva.
15 Anna odpovedala takto: Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši; nepila som ja víno ani 

iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom.
16 Nepokladaj svoju služobnicu za naničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som 

až doteraz.
17 Nato jej Éli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila.
18 Ona odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach! Nato žena odišla svojou 

cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná.
19 Včasráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Potom 

Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul.
20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo povedala: Vyprosila som ho 

od Hospodina.
21 Potom šiel muž Elkána s celým svojím domom priniesť Hospodinovi výročnú obeť a splniť sľub.
22 Anna však nešla, ale povedala svojmu mužovi: Keď odkojím chlapca, privediem ho a predstavím 

pre tvár Hospodinovu, aby tam navždy ostal bývať.
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23 Nato jej muž Elkána povedal: Urob, ako uznáš za dobré, zostaň, kým ho neprestaneš kojiť; len 
nech Hospodin splní svoje slovo. Vtedy žena zostala doma a kojila svojho syna, kým ho neprestala 
kojiť.

24 Keď ho prestala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu trojročného býčka, jednu éfu múky, mech vína, 
a priviedla ho do domu Hospodinovho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký.

25 Potom býčka zabili a chlapca priviedli k Élimu.
26 Vtedy ona povedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe 

a modlila sa k Hospodinovi.
27 Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.
28 Preto ho odovzdávam Hospodinovi, aby bol Hospodinovi oddaný po všetky dni svojho života. 

A vzývali tam Hospodina.

Ga 2:20
 A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna 

Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal  za mňa.

Flp 2:12-13
12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz 

v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.
13  Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.

Heb 13:20-21
20 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho 

Pána Ježiša.
21 Nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša 

Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

1Sam 2:11, 18 – 19, 21, 26
11 Navrátil sa Elkána domov do Rámy a chlapec slúžil Hospodinovi pod dohľadom kňaza Éliho.
18 Samuel však konal službu pred Hospodinom ako chlapec opásaný ľanovým efódom.
19 Matka mu robievala malý plášť a prinášala mu ho z času na čas, keď prichádzala so svojím 

mužom obetovať výročnú obeť.
21 Hospodin navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve dcéry. Chlapec Samuel 

rástol pred Hospodinom.
26 Mládenec Samuel však rástol a bol vždy milší Hospodinovi i ľuďom.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE 

Druhé posolstvo  – Čas v skupine

Spolupracovať s Bohom, ktorý pôsobí, 
kvôli naplneniu Božej ekonómie z pohľadu Samuelovho pôvodu, 

narodenia a mladosti   

Verše na modlitebné čítanie:

Flp 2:12-13  A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale 
ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. 
Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú 
vôľu. 

Čítanie z posluhovania:

V Prvej knihe Samuelovej 1:1-20 sa dozve-
dáme o Samuelovom pôvode. Nemali by sme 
brať do úvahy iba to, že Samuel vzišiel zo svojho 
otca Elkána. Samuel vlastne vzišiel z Božej eko-
nómie. Boh mal Svoju večnú ekonómiu, ale jej 
uskutočnenie sa spochybnilo. Boh nariadil, aby 
sa Áronoví potomkovia stali kňazmi na vykoná-
vanie Jeho ekonómie, avšak toto kňazstvo 
zostarlo a ochablo. Túžbou Božieho srdca bolo 
získať niekoho, kto by nahradil takéto kňazstvo. 

Aby mohol Boh takéhoto človeka získať, spo-
jil Elkána a Annu manželstvom. Elkána mal dve 
manželky. Podľa Božieho zvrchovaného usporia-
dania mala jeho druhá žena, Peninná, deti, ale 
Anna nemala žiadne. A čo viac, „ju veľmi trápila 
jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospo-
din zavrel lono“ (v. 6). Toto prinútilo Annu zúfalo 
sa modliť, nie predovšetkým za seba, ale za Boha. 
Dala Bohu sľub, že ak jej dá syna, oddá ho Bohu 
prostredníctvom nazirejského sľubu. Boh bol 
potešený Anninou modlitbou a jej sľubom 
a otvoril jej lono. Anna počala, porodila dieťa 
a dala mu meno Samuel. Z tohto vidíme, že 
žiadna ľudská bytosť nebola Samuelovým pôvo-
dom. Boh bol jeho skutočným pôvodom, ktorý 
motivoval Svoj ľud zvrchovane a skryto.

Elkána a Anna zostali aj uprostred chaosu 
upadnutého Izraela v línii života nariadenej 
Bohom pre Jeho večný zámer. Línia života je 
línia, ktorá prináša Krista pre potešenie Božieho 
ľudu, aby mohol mať Boh na zemi Svoje kráľov-
stvo, ktorým je Telo Kristovo, samotný organiz-
mus Trojjediného Boha. 

Elkána a Anna zostali v tejto línii nie len kvôli 
Božej večnej spáse ale pre Jeho večný zámer. 
Božia spása je hlavne pre náš prospech, zatiaľ čo 
Boží zámer sa týka naplnenia Božej túžby. 
Musíme sa samých seba opýtať, či sme tu pre 
náš prospech, alebo pre Boží zámer. Na zemi sa 
dnes každý zaoberá svojím vlastným ziskom. 
Dokonca aj väčšina kresťanov sa nezaujíma o 
Boží zámer. Môžem svedčiť, že brat Watchman 
Nee bol mužom pre Boží zámer. Rád by som 
nasledoval jeho príklad. V Pánovej obnove sme 
za Boží zámer, zostávame v línii života nariade-
nej Bohom pre Jeho večný zámer, ktorým je zís-
kať si Telo, organizmus Trojjediného Boha, aby 
mohol mať úplné súhrnné vyjadrenie. 

Tento pár bol spolupracoval s Božím pohy-
bom na zemi pre uskutočnenie Božej ekonómie. 
Elkána a Anna neboli jediní, ktorí sa pohybo-
vali, pohybovali sa vďaka Pohybujúcemu, jedi-
nečne božskému Pohybujúcemu sa, ktorý sa 
pohyboval tajne za scénou. Pre Božie zvrcho-
vané zaobchádzanie bola Anna potláčaná vo 
svojej duši s bremenom vo svojom duchu, aby sa 
vylievala pred Hospodinom. To bol Boží pohyb. 
Pretože v nej Boh pôsobil, Anna nemala pokoja, 
dokým sa nemodlila za syna. Boh, ten zvrcho-
vaný, v nej pôsobil a motivoval ju, aby sa mod-
lila, hoci Éli, ktorý sa staral o službu v Božom 
dome, jej nerozumel. Anna vo svojej modlitbe 
spolupracovala s Božím pohybom. 

Boh mohol motivovať Annu ako človeka, 
ktorý bol s Ním jedno v línii života. Pokiaľ Boh 
môže získať takého človeka, má na zemi cestu. 
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Dúfam, že aspoň niektorí z nás budú dnešnými 
Annami a povedia: „Pane, ak máš na Svojom 
srdci niečo, čo je potrebné uskutočniť pre Tvoj 
zámer, som tu. Zostávam v línii života pre usku-
točnenie Tvojej ekonómie.“ Ak to urobíte, som 
si plne istý, že budete tými, cez ktorých sa Boh 
bude hýbať. Príde k vám a bude vás motivovať. 
Boh potrebuje Anny, ľudí, ktorí môžu porodiť 
Samuelov pre zmenu obdobia. 

Samuelovým pôvodom bola hlavne jeho 
Boha hľadajúca matka s jej modlitbou (v. 9 – 
18). Jej modlitba odrážala túžbu Božieho srdca. 
Jej modlitba bola ľudská spolupráca s božským 
pohybom pre vykonanie Božej večnej ekonómie. 

Už by sme sa nemali modliť staré modlitby 
formálnym spôsobom. Namiesto toho sa musíme 
modliť tak, aby naša modlitba odrážala túžbu 
Božieho srdca. To znamená, že to, čo povieme 
v našej modlitbe, je presne to, čo chce hovoriť 
Boh. Takáto modlitba je prehováraním z Božieho 
srdca. Annina modlitba bola presne takáto. Boh 
chcel Samuela, no potreboval Anninu spolu-
prácu pri modlitbe k Nemu, hovoriac: „Pane, 
potrebujem syna.“ Táto modlitba bola veľmi 
ľudská, a pritom spolupracovala s božským 
pohybom pre Božiu ekonómiu.

Samuelov pôvod bol veľmi špecifickým spô-
sobom Božím pohybom, keď vyslyšal modlitby 
Samuelovej matky (v. 19 – 20). Po takej mod-
litbe, akou sa Anna modlila, bolo pre Boha jed-
noduché urobiť niečo, pretože ľudská spolupráca 
sa stala základom, na ktorom sa mohol pohybo-
vať. Pohybujúci sa Boh odpovedal na modlitbu 
Samuelovej matky podľa Svojej túžby a zámeru 
pre Svoj pohyb medzi Svojimi vyvolenými. 

Božím pohybom s Jeho odpoveďou na 
Anninu modlitbu bolo vyprodukovať nazirejca, 
ktorý bol úplne pre naplnenie Jeho túžby. 
Nazirejec je ten, ktorý je absolútne zasvätený 
Bohu. Nazirejec si nemohol nikdy ostrihať vlasy 
ani piť víno. V Biblii predstavujú dlhé vlasy 
vedenie, autoritu. To, že si nazirejec udržiaval 
dlhé vlasy, bolo znamením, že rovnako ako žena 
berie svojho manžela za hlavu, on berie za hlavu 
Boha, považuje Boha za svojho manžela. Nazire-
jec je teda tým, kto sa podriaďuje Bohu, berie 
Boha za Hlavu, autoritu. Anna sa preto modlila, 
že ak jej Pán dá syna, britva sa nedotkne jeho 
hlavy (v. 11). V Biblii piť víno znamená oddávať 
sa svetským potešeniam. Nazirejec sa nielen 
podriaďuje Bohu ako autorite, ale tiež nemá 
žiadny záujem užívať si svetské potešenia. 
Dokonca ešte predtým, ako sa narodil Samuel, 
bol zasvätený svojou matkou, aby sa stal takým 
človekom. To je úžasná vec, pretože to bol 
Samuel, kto uviedol nové obdobie.

Novozákonné obdobie uviedol iný nazirejec 
– Ján Krstiteľ. Pán Ježiš bol nazirejec a rovnako 
Peter a Pavel. Vlastne, každý, kto zostáva v línii 
života je nazirejcom. Ak máme byť dnešnými 
nazirejcami, musíme brať Boha ako našu Hlavu 
a nášho manžela, podriadiť sa Mu, a nesmieme 
sa zaujímať o svetské potešenia.

Musí na nás zapôsobiť Samuelov pôvod, jeho 
zdroj. Pretože vzišiel z takého silného zdroja, 
nemohol byť obyčajným, svetským človekom. 
Bol tým, kto nahradil upadnuté kňazstvo a zro-
dil Dávida, ktorý priviedol Krista. (Life-study of 
1 & 2 Samuel, str. 9 – 13).  

Otázky na diskusiu:

1. Ako môžeme dnes v tomto období spolupracovať s Bohom podľa Jeho potrieb, aby sme uskutočnili 
Jeho ekonómiu a uzatvorili toto obdobie?

2. Vo svojich skupinkách sa porozprávajte o tom, či sme tu pre náš prospech, alebo pre Boží zámer.

3. Venujte dnes večer Pánovi modlitbu zasvätenia, aby ste sa stali dnešnými Annami.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ranné oživenie

Druhý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Heb 13:20-21  Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej 
zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho 
vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky 
vekov. Amen.

Čítanie z posluhovania:

Ústredná myšlienka Prvej a Druhej Samue-
lovej knihy je, že naplnenie Božej ekonómie si 
vyžaduje spoluprácu človeka, ako je to znázor-
nené dejinami Samuelovej matky Anny, Samue-
lom a Dávidom v pozitívnom zmysle, a dejinami 
Éliho a Saula v negatívnom zmysle. Takáto spo-
lupráca súvisí s osobným vychutnávaním dobrej 
zeme, ktorá znázorňuje všetko zahŕňajúceho 
a rozsiahleho Krista. 

Musí na nás zapôsobiť fakt, že naplnenie 
Božej ekonómie si vyžaduje našu spoluprácu. 
Spolupracovať s Bohom znamená, že sme 
s Bohom spoločne zviazaní. Na ilustráciu 
môžeme použiť beh s tromi nohami. Bežci počas 
takého behu musia bežať vo dvojiciach a ľavá 
noha jedného bežca musí byť zviazaná s pravou 
nohou druhého bežca. Aby mohli spolu bežať, 
musia spolupracovať a nebežať nezávisle. To je 
obraz správneho kresťanského života. Byť kres-
ťanom znamená byť zviazaný s Kristom a mať 
s Ním jedno žitie jedným životom. 

Narodenie Samuela si vyžadovalo spolu-
prácu Anny s Bohom. Staré kňazstvo zostarlo 
a upadlo, a Boh chcel mať nový začiatok. Aby sa 
Samuel mohol narodiť, Boh spôsobil určité veci 
za scénou. Na jednej strane uzavrel Hanine lono 
a na druhej strane pripravil provokatérku (1Sam 

1:5-7). To prinútilo Annu sa modliť, aby jej Boh 
dal mužského potomka. Vo svojej modlitbe uro-
bila sľub a povedala: „Hospodine mocností, ak 
vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a roz-
pomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju 
služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, 
oddám ho Tebe, Hospodine, po všetky dni jeho 
života, a britva sa nedotkne jeho hlavy“ (v. 11). 
Táto modlitba bola iniciovaná Bohom, nie 
Annou. Boh si vybral Annu, pretože bola ochotná 
s Ním spolupracovať. Boh odpovedal na jej 
modlitbu, otvoril jej lono a Anna počala a poro-
dila syna (v. 20). Následne podľa svojho sľubu, 
darovala syna Bohu a dala ho do opatery Éliho. 
Z tohto môžeme vidieť, že Anna, Samuelova 
matka, veľmi spolupracovala s Bohom. Tento 
prípad nám ukazuje, akých ľudí dnes Boh potre-
buje. 

Dnes sú pre Pánovu obnovu otvorené mnohé 
kontinenty a krajiny. Je potrebné, aby niektorí 
z nás urobili sľub ako Anna. Dúfam, že mnohí 
mladí ľudia takýto sľub spravia. Musíte pove-
dať: „Pane, som Tvoj. Jednoducho sa Ti vydá-
vam.“ Boh vezme vaše srdce a vykoná niečo 
z toho, čo ste Mu sľúbili. (Štúdium života v Prvej 
a Druhej Samuelovej knihe, str. 5 – 7, W. Lee) 

Jednoduché modlitby: 

„Pane, daj nám všetkým jasné videnie Tvojej ekonómie a ako s Tebou môžeme čo najlepšie 
spolupracovať“. 

„Pane, učiň nás dnešnými Annami, ktoré sa vydajú Tebe! Pán Ježiš, som Tvoj. Vydávam sa Ti.“
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Tretie posolstvo

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad démonickou stravou

Čítanie z Písma: Dan 1:1-21; Iz 8:8; Jer 50:38; Joz 24:2; 2Krn 36:6-7; 
Dan 2:13, 17; 2Tim 2:22; Kaz 4:9-10, 12; Gn 2:9, 16 – 17.

I. Pán použil Daniela a jeho spoločníkov – Chananju, Míšáéla a Azarju – na zmenu 
obdobia zajatia Božieho ľudu na obdobie ich návratu do Emanuelovej krajiny 
kvôli vybudovaniu Božieho domu a Božieho mesta pre Božie vyjadrenie 
a autoritu – Dan 1:1-21; Iz 8:8.

II. Výsledkom úpadku Božieho vyvoleného ľudu bolo zajatie v Babylone; pretože 
upadli, Boh ich vydal Nebúkadnecarovi – Dan 1:1-2:
A. Keď Boží ľud zajali späť na miesto uctievania modiel, vrátili sa do Babylonu, na pôvodné 

miesto uctievania modiel ich praotca Abraháma – Jer 50:38; Joz 24:2. 
B. V babylonskom zajatí sa úplne zničilo svedectvo uctievania Boha Božím vyvoleným 

ľudom tým, že odniesli nádoby z Božieho chrámu do krajiny Šinár a zaniesli ich do 
chrámu modiel – 2Krn 36:6-7.

III. Princíp Pánovej obnovy pozorujeme u „Daniela a jeho spoločníkov“, ktorí boli 
absolútne jedno s Bohom pri víťazstve nad Satanovým úskokom – Dan 2:13, 17:
A. Daniel mal spoločníkov, s ktorými bol spoločne absolútne zasvätený Bohu a oddelený pre 

Boha od veku, ktorý nasleduje Satana – Dan 1:3-8.
B. Musíme utekať pred žiadosťami mladosti a hnať sa za Kristom v Tele a pre Telo so 

spoločníkmi od Boha, „s tými čo z čistého srdca vzývajú Pána“ – 2Tim 2:22; Prís 4:9-10, 12.

IV. Nebúkadnecarovo diabolské pokušenie malo najprv zviesť Daniela a jeho troch 
spoločníkov, poškvrniť ich pri účasti na jeho nečistom jedle, ktoré sa obetovalo 
modlám, avšak Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad démonickou stravou – Dan 
1:3-21:
A. Prvé pokušenie, ktoré doľahlo na ľudstvo, sa týkalo jedenia; v zásade všetky pokušenia, 

ktoré na nás prichádzajú, súvisia s jedením – Gn 2:9, 16 – 17; porov. Gn 3:1-5.
B. Nebúkadnecar pri svojom diabolskom pokúšaní Daniela a jeho spoločníkov tiež zmenil 

ich mená, ktoré pôvodne naznačovali, že patrili Bohu, na mená, ktoré z nich učinili jedno 
s modlami – Dan 1:7. 
1. Meno Daniela, znamenajúce, že „Boh je Sudca“ alebo „Boh je môj Sudca“, bolo 

zmenené na Béltšaccar – „knieža Bél“ alebo „obľúbenec Béla“ – porov. Iz 46:1. 
2. Meno Chananjáša, označujúce „Hospodin je láskavý“ alebo „Hospodinov obľúbenec“ 

bolo zmenené na Šadrach – „osvietený bohom slnka“. 
3. Meno Míšáéla, znamenajúce „Kto môže byť ako Boh?“, bolo zmenené na Méšach – 

„Kto môže byť ako bohyňa Šach?”. 
4. Meno Azarja, znamenajúce „Hospodin je moja pomoc“, bolo zmenené na Abéd-

Negó – „verný sluha boha ohňa Nega“.  

V. Daniel nekonal diplomaticky, ale bol úprimný a odvážny, bojoval tým, že čelil 
diablovo pokušenie s odvážnym odmietnutím a Boh mu udelil požehnanie za 
jeho silný postoj – Dan 1:8-21: 
A. Daniel a jeho spoločníci si položili na srdce, že sa nepoškvrnia pokrmom z kráľovskej 

stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ – Dan 1:8-13.
B. Pre ich odvážny postoj Boh požehnal Daniela a jeho troch spoločníkov vedomosťou 
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a chápavosťou v každom učení a múdrosti a zvlášť požehnal Daniela, aby rozumel 
každému videniu a snu – v. 17 – 20. 

C. Boh tiež požehnal Daniela dlhovekosťou, takže prežil zajatie sedemdesiatich rokov, 
a videl prepustenie a návrat zajatcov v prvom roku panovania kráľa Kýra po páde 
Babylonu – v. 21. 
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Tretie posolstvo – verše na zapamätanie

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad démonickou stravou

Čítanie z Písma:

Dan 1:1-21
1 V treťom roku kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar 

k Jeruzalemu a obkľúčil ho.
2 Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojakíma i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do 

krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha.
3 Potom kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi Ašpenazovi, aby priviedol spomedzi 

Izraelcov z kráľovského potomstva, alebo zo šľachticov,
4 Mladíkov, na ktorých nebola vada, pekných vzhľadom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých 

v znalostiach a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci, aby ich 
vyučoval chaldejskému písmu a reči.

5 Kráľ im určil denný prídel pokrmu z kráľovskej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal 
vychovávať a po ich uplynutí mali zastávať službu pred kráľom.

6 Medzi nimi boli spomedzi Júdejcov Daniel, Chananja, Míšáél a Azarja.
7 Hlavný komorník im dal mená: Danielovi dal meno Béltšaccar, Chananjovi Šadrach, Míšáléovi 

Méšach a Azarjovi Abéd-Negó.
8 Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré píjaval 

kráľ, a vypýtal si od hlavného komorníka povolenie, aby sa nemusel poškvrňovať.
9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka.
10 Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, 

že zbadá, že vyzeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem 
o hlavu.

11 Vtedy odpovedal Daniel dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil nad Daniela, Chananju, 
Míšáéla a Azarju:

12 Skús to desať dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.
13 A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej 

stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš.
14 On ich v tejto veci poslúchol a skúsil to s nimi desať dní.
15 Po desiatich dňoch vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm 

z kráľovskej stravy.
16 Dozorca odniesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu.
17 A Boh dal týmto štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa 

vyznal v každom videní a v snoch.
18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich predvedenie, hlavný komorník ich predviedol pred 

Nebúkadnecara.
19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananja, Míšáél 

a Azarja.
20 V každej veci, kde bolo treba múdrosť a dôvtip, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že desaťkrát 

prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve.
21 Tak bol Daniel tam až do prvého roku kráľa Kýra.
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Iz 8:8
 Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa; dosiahne až po hrdlo a rozpätie jeho krídel naplní 

šíru tvojej krajiny, Immanuel!

Jer 50:38
 Meč na jeho vody, nech vyschnú, lebo je krajinou tesaných bôžikov; pri strašidelných modlách 

sa šalejú.

Joz 24:2
 Prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, 

otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom.

2Krn 36:6-7
6 Proti nemu vytiahol Nebúkadnecar, babylonský kráľ, a sputnal ho okovami, aby ho odvliekol do 

Babylona.
7 I náčinie domu Hospodinovho si Nebúkadnecar odniesol do Babylonu a uložil tam vo svojom 

dome.

Dan 2:13, 17; 
13 Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.
17  Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi.

2Tim 2:22
 Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo 

z čistého srdca vzývajú Pána.

Kaz 4:9-10, 12
9 Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu.
10 Lebo ak padnú, jeden zdvihne svojho druha, beda však samotnému, ak padne! Nemá druhého, 

čo by ho pozdvihol.
12 A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo.

Gn 2:9, 16 – 17
9 Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, 

aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla.
16 Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť,
17 Ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne 

zomrieš.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Štvrté posolstvo

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili na diabolským zaslepením, 
ktoré zabraňuje ľuďom vidieť božskú históriu v ľudskej histórii 

Čítanie z Písma: Dan 2:1-49; 7:13-14; Mt 21:42, 44; Zj 19:11-21; 
14:19-20; Jn 3:29-30; Gn 2:21-23.

I. Nebúkadnecar mal úžasný sen veľkej sochy; sen naňho hlboko zapôsobil, ale 
zabudol na neho, pretože nemal srdce pre Božie záujmy – Dan 2:1: 
A. Nebúkadnecarov duch sa znepokojil túžbou poznať sen, a všetci čarodejníci, mudrci 

a Chaldejci nedokázali mu povedať jeho sen a jeho význam, preto Nebúkadnecar ich 
prikázal zabiť – v. 2 – 13.

B. Avšak Daniel, človek, ktorý upriamil srdce na duchovné veci týkajúce sa Božieho záujmu 
na zemi, nemal sen, no napriek tomu prijal víziu od Boha a vyložil sen – 2:17-45:
1. Daniel zhromaždil svojich spoločníkov, svoju vitálnu skupinu, aby sa modlili za 

Nebúkadnecarovu požiadavku; Boh odhalil tajomstvo Danielovi v nočnom videní – 
v. 17 – 19.

2. Pri výklade Nebúkadnecarovho sna sa Daniel nevyvyšoval, ale žehnal Bohu a Jeho 
oslavoval – v. 20 – 23, 25 – 30.

II. Obsahom Nebúkadnecarovho sna bola veľká socha predstavujúca súhrn 
ľudskej vlády v celej ľudskej histórii a jej osud – Dan 2:31-33:
A. Každá ľudská vláda robí vždy tri veci: búri sa proti Bohu, vyvyšuje človeka a uctieva 

modly; uctievanie modiel je v skutočnosti uctievanie diabla, ktorý stojí za modlami. 
B. Zlatá hlava na veľkej ľudskej soche predstavuje Nebúkadnecara, zakladateľa a kráľa 

Babylonu – 2:36-38.
C. Jej prsia a ramená boli zo striebra a znamenajú Médsko-perzskú ríšu – 2:39a.
D. Jej brucho a bedrá boli z bronzu a predstavujú Grécko vrátane Macedónska – 2:39b.
E. Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, naznačuje 

Rímsku ríšu s jej poslednými desiatimi kráľmi – 2:40-43.
F. Kultúra sveta je akumuláciou kultúry z čias Nimroda (Bábel – Gn 11) až do súčasnosti; to, 

čo sa začalo s Nimrodom sa skončí s Antikristom; Babylonská, Médsko-perzská, 
Macedónsko-grécka a Rímska ríša zanikli, ale ich kultúry stále zostávajú.   

III. Osud veľkej ľudskej sochy sa má rozdrviť kameňom, ktorý sa odlomí bez zásahu 
rúk pri Jeho príchode; týmto kameňom je Kristus – v. 34 – 35a, 44b – 45; 
7:13-14:
A. Kristus ako kameň, ktorý rozdrví celú ľudskú vládu ľudstva, nebol odlomený ľudskými 

rukami; bol odlomený Bohom prostredníctvom Jeho ukrižovania a vzkriesenia – 2:34, 
45; Mt 21:42, 44.

B. Pri Svojom príchode Kristus ako kameň odlomený bez zásahu rúk rozdrví veľkú sochu od 
prstov na nohách po hlavu; znamená to, že zasiahne desať kráľov spolu s Antikristom; 
s Kristom bude Jeho novomanželka, zložená z víťazov, a s Antikristom bude desať kráľov 
s ich armádami – Zj 19:11-21; 14:19-20; porov. 2Tes 2:8; Iz 63:2-3. 

C. Keď sa Kristus vráti ako kameň, rozdrví celú ľudskú vládu, teda úplne sa zničia všetky 
ľudské vlády od Nimróda po Antikrista; Kristus ukončí ľudskú vládu tým, že sa zjaví ako 
kameň odlomený Bohom — v. 34 – 35.

IV. Veľkú ľudskú sochu nahradí veľký vrch, predstavujúci večné Božie kráľovstvo, 
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ktoré naplní celú zem; znamená to, že potom, čo Kristus príde rozdrviť súhrn 
ľudskej vlády, uvedie na zemi večné Božie kráľovstvo – 2:24-35, 44; Zj 12:10:
A. Zväčšenie kameňa na veľký vrch predstavuje nárast Krista; rovnako ako Eva bola 

nárastom Adama, tak aj nevesta je nárastom Krista ako Ženícha – Jn 3:29-30; Gn 
2:21-23; 2Tes 2:8; Zj 19:11-21.

B. Kameň je Kristus ako stred a vrch je Kristus ako obvod, univerzálnosť; On je cirkev a tiež 
kráľovstvo; so Svojím nárastom je veľký vrch, ktorý naplní celú zem.   

V. Nebúkadnecar učinil Daniela vládcom nad celou babylonskou krajinou a pánom 
nad všetkými mudrcami Babylona – 2:46-49.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Štvrté posolstvo – verše na zapamätanie

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili na diabolským zaslepením, 
ktoré zabraňuje ľuďom vidieť božskú históriu v ľudskej histórii 

Čítanie z Písma: 

Dan 2:1-49
1 V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch bol tým znepokojený 

a spánok sa mu pretrhol.
2 Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačova Chaldejcov, aby oznámili kráľovi 

jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa.
3 Kráľ im povedal: Mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen.
4 Chaldejci povedali kráľovi aramejsky: Kráľu, ži naveky! Rozpovedz svojim sluhom svoj sen, 

a my ti podáme jeho výklad.
5 Kráľ odpovedal Chaldejcom: Moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, 

rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko.
6 Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi 

oznámte sen a jeho výklad.
7 Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho 

výklad.
8 Kráľ odpovedal: Bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné.
9 Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok: Uzhodli ste sa predo mnou konať lož 

a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho 
výklad.

10 Chaldejci odpovedali kráľovi: Niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. 
Pretože nijaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobné od nijakého čarodejníka, veštca 
a Chaldejca.

11 Vec, ktorú žiada kráľ, je ťažká, a nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú 
medzi telesnými bytosťami.

12 Kráľ sa pre to veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov.
13 Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.
14 Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne k veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Arjókovi, ktorý 

vyšiel pobiť babylonských mudrcov.
15 V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Arjókovi: prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa? 

Nato Arjók oboznámil Daniela s vecou.
16 Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, nech mu dá čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad.
17 Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi,
18 Aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia 

nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcmi.
19 Vtedy bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. A Daniel velebil Boha nebies takto:
20 Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!
21 On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť 

rozumným.
22 Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.
23 Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal 

poznať, o čom sme Ťa prosili; lebo dal si nám poznať kráľovu záležitosť.
24 Preto Daniel zašiel k Arjókovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských 
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mudrcov; prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa 
a ja mu podám výklad.

25 Arjók ho urýchlene predviedol pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami som našiel 
muža, ktorý oznámi kráľovi výklad.

26 Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Béltšaccar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som 
videl, i jeho výklad?

27 Daniel mu odpovedal: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ pýta, mu nemôžu oznámiť mudrci, veštci, 
čarodejníci a astrológovia.

28 Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebúkadnecarovi, čo sa 
bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen, a čo si videl a svojom lôžku, znamená toto:

29 Kráľu, tebe prichádzali na lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje 
tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane.

30 Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé 
tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca.

31 Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá; stála pred tebou 
a jej výzor bol strašný.

32 Hlava sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu;
33 Jej stehná boli zo železa, jej nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny.
34 Keď si hľadel, zrazu sa bez zásahu rúk odlomil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených 

nôh a rozdrvil ich.
35 Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato, a boli ako pleva na holohumnici 

v lete; vietor ich odvial, tak že nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Ale kameň, ktorý zasiahol 
sochu, sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem.

36 Toto je sen. A teraz podáme kráľovi jeho výklad.
37 Ty si, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu.
38 Ktorému dal do rúk všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, 

a ktorého urobil pánom nad všetkým; ty si tá zlatá hlava.
39 Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo, bronzové, 

ktoré bude panovať nad celou zemou.
40 Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, lebo ako železo drví a rozomieľa všetko; ako železo 

všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme.
41 To, že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že 

kráľovstvo bude rozdelené; bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané 
s ílovitou hlinou.

42 To, že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, znamená, že kráľovstvo bude 
čiastočne mocné a čiastočne krehké.

43 Keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom 
pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať ako sa železo nezmieša s hlinou.

44 Ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a to kráľovstvo 
neprejde iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky;

45 Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, klinu, striebro 
aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad 
je správny.

46 Nato kráľ Nebúkadnecar padol na tvár, poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli 
pokrmovú a kadidlovú obeť.

47 Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: Vskutku, váš Boh je Boh bohov a Pán kráľov, ktorý zjavuje 
tajomstvá, preto si vládal odhaliť tajomstvo.

48 Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou 
babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov.



25

EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

49 A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega poveril spravovaním babylonskej 
krajiny. On sám však ostal na kráľovskom dvore.

Dan 7:13-14
13 V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. 

Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho.
14 Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je 

večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne.

Mt 21:42, 44
42 Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným 

kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach!
44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten (kameň) padne, rozdlávi ho.

Zj 19:11-21
11 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý 

a spravodlivo súdi a bojuje,
12 Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len 

On sám,
13 Odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie.
14 Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch.
15 Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom 

a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha.
16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.
17 Videl som anjela stáť v slnku, a skríkol mohutným hlasom všetkým vtákom, ktoré lietajú 

uprostred neba: Poďte, zhromaždite sa na veľký hod Boží,
18 Aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá 

všetkých slobodných i otrokov, malých i veľkých!
19 Nato som videl šelmu i kráľov zeme aj ich vojská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel 

na koni, a proti Jeho vojskám.
20 Šelmu zajali a s ňou falošného proroka, ktorý robieval znamenia pred ňou a zvádzal nimi tých, 

čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry.
21 Ostatných pobili mečom, vychádzajúcim z úst Toho, ktorý sedel na koni, a všetko vtáctvo sa 

nasýtilo z ich tiel.

Zj 14:19-20
19 A anjel spustil kosák na zem, zrezal vinič zeme a hodil do veľkého lisu Božieho hnevu.
20 Von za mestom vytláčali z lisu a z neho vytiekla krv až po zubadlá koňa na tisícšesťsto honov.

2Tes 2:8
 Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa 

zjaví pri svojom príchode.

 Jn 3:29-30
29 Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje 

ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná.
30 On musí rásť, a ja sa umenšovať.

Gn 2:21-23
21 Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho 

miesto uzavrel mäsom.
22 Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku.
23 Nato povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, 

lebo je z muža vzatá.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Štvrté posolstvo  – Čas v skupine 

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili na diabolským zaslepením, 
ktoré zabraňuje ľuďom vidieť božskú históriu v ľudskej histórii

Verše na modlitebné čítanie

Mt 21:42-44  Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, 
stal sa uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach! Preto vám 
hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať 
jeho ovocie. Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten (kameň) padne, 
rozdlávi ho.

Čítanie z posluhovania:

BABYLON SA VZBÚRIL 
PROTI BOHU, VYVÝŠIL ČLOVEKA 

A UCTIEVAL MODLY

Z nášho pohľadu existuje mnoho rôznych 
krajín, národov a kráľovstiev. Ale v Božích 
očiach je celá ľudská vláda od Nimróda po Anti-
krista Babylonom. Táto ľudská vláda – Babylon 
– robila vždy tri veci: búrila sa proti Bohu, vyvy-
šovala človeka a uctievala modly (Gn 11:4, 9). 
Uctievať modly v skutočnosti znamená uctievať 
diabla, ktorý stojí za modlami. Kdekoľvek pôj-
deme, uvidíme, že ľudská vláda sa búri proti 
Bohu, vyvyšuje človeka a uctieva modly.

KAMEŇ ODLOMENÝ BEZ ZÁSAHU 
RÚK SA ZJAVIL, ABY ROZDRVIL 

VEĽKÚ  ĽUDSKÚ SOCHU

Keď Babylon dosiahne svoje zavŕšenie, objaví 
sa kameň odlomený bez zásahu rúk, aby rozdrvil 
veľkú sochu, začínajúc s prstami a chodidlami 
(Dan 2:34-35, 44 – 45; 7:13-14). V Evanjeliu 
podľa Matúša 21 Pán Ježiš naznačil vo Svojom 
slove farizejom, že On je kameňom. Najprv sa 
ich vo verši 42 opýtal: „Či ste nikdy nečítali v 
Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa 
uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v 
našich očiach?“ Potom vo verši 44 pokračoval: 
„Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho 
ten (kameň) padne, rozdlávi ho.“ Tu vidíme, že 
Kristus je drviaci kameň. Čo bude Ním rozdr-
vené a roztrúsené ako plevy? Podľa Daniela 2 je 
to úhrn ľudskej vlády, ktorej meno je Babylon, 
ktorý bude rozdlávený a rozdrvený Kristom ako 
kameňom odlomeným bez zásahu rúk.

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE

Pokiaľ ide o ľudskú vládu musíme zvážiť, v 
ktorej časti veľkej ľudskej sochy sa dnes nachá-
dzame. V dôsledku študovania Biblie a svetovej 
situácie počas šesťdesiatich rokov sa domnie-
vam, že sme pri chodidlách sochy, veľmi blízko 
desiatich prstov. Svetová situácia, najmä situá-
cia v Európe, sa pretvorila, aby súhlasila s pro-
roctvami v Biblii. Ak máme v tomto jasno, 
budeme vedieť, kde sme a čo by sme mali robiť.

 Kultúra, duch a podstata Rímskej ríše 
naďalej existuje, ale forma a vzhľad tejto ríše 
zmizli. Forma a vzhľad Rímskej ríše sa však 
obnovení pod Antikristom. Celá zem je teraz 
pripravená na obnovenie Rímskej ríše a preja-
venie desiatich prstov, čo privedie Krista, ako 
kameň drviaci úhrn ľudskej vlády, a uvedie 
Božie večné kráľovstvo na tejto zemi.

TRI TYPY ANTIKRISTA

 Antiochos Epifanés bol typom Anti-
krista. Prvým typom Antikrista bol Nimród 
v Genezis, druhým bol Antiochos Epifanés 
v Danielovi, a tretím bol Titus, rímsky cisár, 
ktorý zničil Jeruzalem v roku 70 po Kristovi. Ak 
chceme mať úplnú predstavu o Antikristovi, 
musíme študovať nielen Zjavenie Jána ale aj 
tieto tri typy Antikrista. Nimród, Antiochos Epi-
fanés a Titus nám dávajú obraz a v knihe Zjave-
nie Jána máme definíciu. Ak spojíme obraz 
a definíciu, dostaneme úplný pohľad týkajúci sa 
Antikrista.   
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RIADIACA VÍZIA DRŽIACA BOŽÍ ĽUD 
OD TOHTO SVETA

Dúfam, že všetci uvidíme riadiacu víziu 
v druhej kapitole knihy Daniel a to, že v svetle 
tejto vízie jasne uvidíme ľudskú vládu. V očiach 
ľudských bytostí sú rôzne druhy vlád, niektoré 
dobré a iné zlé. Ale v Božích očiach je každá ľud-
ská vláda šelmou. Babylon, Perzia, Grécko, 
Rímska ríša – všetko sú to šelmy. Môžem 

dosvedčiť, že tento pohľad ma ochránil od sveta 
viac ako šesťdesiat rokov. Všetci potrebujeme 
takýto pohľad, takúto víziu. Ak ako Boží ľudia 
uvidíme túto riadiacu víziu, budeme uchránení 
od sveta a budeme pripravení na príchod Krista 
ako kameňa drviaceho úhrn ľudskej vlády, ktorý 
sa stane veľkou horou – Božím večným kráľov-
stvom – naplňujúcim celú zem. (Life-study of 
Daniel, str. 22 – 24)

Otázky na diskusiu:

1. V skupinách diskutujte o tom, ako ľudská vláda robí tieto tri veci: búri sa proti Bohu, vyvyšuje 
Boha a uctieva modly. Akým spôsobom je to pravda?

2. Ako nás vízia vzhľadom na osud ľudskej vlády chráni pred svetom?

3. Čo na vás na dnešnom stretnutí zapôsobilo ohľadne tohto posolstva a príchodu Božieho 
kráľovstva na zem?
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Ranné oživenie

Tretí deň

Verše na modlitebné čítanie:

Jn 3:29-30  Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi 
raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím 
umenšovať.

Čítanie z posluhovania:

Keď sa Kristus vráti ako drviaci kameň, 
nepríde sám. Naopak, príde so Svojou nevestou. 
V tej dobe už Kristus získa cirkev a vezme si 
Svoju nevestu, ako je to popísané v devätnástej 
kapitole knihy Zjavenie Jána. Po Svojej svadbe 
príde ako drviaci kameň aj ako Ten, ktorý bude 
šliapať lis na hrozno. Antikrist zhromaždí 
ohromné množstvo zlých, spurných ľudí okolo 
Jeruzalema, čím pripraví „hrozno“, ktoré Kris-
tus bude šliapať v „lise na hrozno.“ Kristov prí-
chod bude veľkým prekvapením, pretože títo 
vzbúrenci nebudú veriť ani v Krista ani Boha, 
ale iba sami v seba. Antikrist dokonca zájde tak 
ďaleko, že bude o sebe tvrdiť,  že je Boh, a pre 
svoje potešenie si postaví stan medzi dobrou 
zemou a Stredozemným morom (Dan 11:45). 
Potom Kristus ako Bohom odlomený kameň 
príde so Svojou nevestou a udrie sochu do prs-
tov na nohách a zničí ju od prstov na nohách až 
k hlave. Týmto spôsobom bude ľudská vláda 
rozdrvená a ukončená. 

Veľká ľudská socha bude nahradená veľkou 
horou, predstavujúcou večné Božie kráľovstvo, 
ktoré naplní celú zem (2:35b, 44a). To znamená, 
že po tom, čo sa Kristus vráti, aby rozdrvil súhrn 
ľudskej vlády, uvedie na zem večné Božie krá-
ľovstvo. 

Nárast kameňa na veľkú horu predstavuje 
nárast Krista. Fakt, že Kristus môže narastať, je 

jasne ukázaný v tretej kapitole Evanjelia podľa 
Jána. Tridsiaty verš, ktorý hovorí: „On musí 
rásť“, ukazuje na Krista. Nárastom v tomto verši 
je nevesta, o ktorej hovorí dvadsiaty deviaty 
verš: „Ten, kto má nevestu, je ženích.“ Kristus 
má teda nárast, a tento nárast je Jeho nevestou. 
Rovnako ako bola Eva nárastom Adama, tak je 
nevesta nárastom Krista ako ženícha.

Cirkev je dnes nárastom Krista v živote, ale 
večné Božie kráľovstvo je Kristov nárast 
v správe. V živote Kristus narastá, aby sa stal 
cirkvou, v správe Kristus narastá, aby sa stal 
večným Božím kráľovstvom. Preto Kristus nie je 
iba cirkvou, ale aj Božím kráľovstvom. Cirkev aj 
kráľovstvo sú Jeho nárastom. 

Podobenstvo o semene v Evanjeliu podľa 
Marka 4:26-29 odhaľuje, akým spôsobom je 
Božie kráľovstvo nárastom Krista. Dvadsiaty 
šiesty verš hovorí: „Tak je to s kráľovstvom 
Božím, ako keď človek zaseje semeno do zeme.“ 
Týmto semenom je Kristus ako stelesnenie bož-
ského života. Podľa tohto podobenstva toto 
semeno klíči, rastie, prináša ovocie, dozrieva 
a prináša úrodu (v. 27 – 28). Odvtedy, čo Kris-
tus prišiel, aby zasadil sám Seba do „pôdy“ ľud-
skosti, rastie a narastá. Nakoniec sa tento nárast 
stane veľkou horou, ktorá naplní celú zem, aby 
bola večným Božím kráľovstvom. (Štúdium 
života v Danielovi, str. 17 – 18)

Jednoduché modlitby:

„Pane, rasti vo mne a vo všetkých svätých, aby sme sa mohli stať Tvojím nárastom a naplniť zem.“

„Pane, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech je Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi!“
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POZNÁMKY
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Špeciálne spoločenstvo

Spôsob, ako byť pripravení, zachovaní a užitoční Pánovi pri zmene obdobia 

Čítanie z Písma: Sk 17:26-27; Dan 4:26; Zj 1:5; Dan 2:34-35; Mt 26:6-13; Ž 110:3; 
Lk 10:38-42; Kol 3:16; Ž 119:11; Flp 4:8, 13; 1Tes 4:1-7 (RHP); Heb 13:4; 

1Kor 6:19; Ef 4:12; Sdc 5:15b, 16b (RCV).

I. Pán zvrchovane riadi svetovú situáciu a kráľovstva sveta pod Svojou nebeskou 
vládou na prípravu vhodných okolností pre vyvolených Božích ľudí, aby prijali 
Jeho spásu a boli pripravení sa stať Jeho nevestou – Sk 17:26-27; Dan 4:26; Zj 1:5.

II. Európa je pri zavŕšení naplnenia vízie ohľadne veľkej ľudskej sochy v Danie-
lovi 2 oveľa dôležitejšia ako ktorákoľvek iná krajina a rasa; rozdrvenie dvoch 
chodidiel veľkej ľudskej sochy bude rozdrvením celej ľudskej vlády – v. 34 – 35:
A. Desať kráľov znázornených desiatimi prstami na nohách veľkej sochy v Danielovi 2 bude 

podliehať Antikristovi, ktorý bude posledným cézarom obnovenej Rímskej ríše; to všetko 
sa stane v Európe – porov. Zj 17:9-14.

B. Spojené štáty, Európa a Ďaleký východ sú tromi vplyvnými faktormi súčasnej situácie vo 
svete; obnova sa zakorenila v Spojených štátoch a na Ďalekom východe, ale Európa je 
neobsadená.

C. Predtým, než dôjde k rozdrveniu Antikrista a celá ľudská vláda zanikne, musí sa Pánova 
obnova rozšíriť do Európy a tam sa musí zakoreniť.

III. Pánova obnova sa rozširuje a bude sa šíriť náležitým tempom; vo všetkých 
veľkých mestách a popredných krajinách na zemi budú cirkvi; ako mladí ľudia 
si musíme uvedomiť, že nesieme obrovskú zodpovednosť; ak sa mnohí z nás 
v nadchádzajúcich rokoch zdokonalia, Pánova obnova sa rozšíri veľkou 
rýchlosťou:
A. V našom duchovnom živote musíme napredovať a rásť, vrúcne zostávať v živom 

spoločenstve s Pánom, úplne sa Mu zasvätiť a mať s Ním správne vzťahy; aby sme boli 
víťazmi, musíme milovať Pána a uchopiť sa príležitosti milovať Ho – Mt 26:6-13:
1. Milovať Pána nadovšetko si vyžaduje, že budeme tráviť čas hľadením na Neho, 

počúvať Jeho slová a prijímať o Ňom zjavenie; víťazi majú najvyššie zjavenie Krista 
a ponúkajú sa dobrovoľne Pánovi v nádhere svojho zasvätenia – Ž 110:3.

2. Mária sedela pri Pánových nohách a načúvala Jeho slovám; pretože Mária počula a 
prijala Pánove slová a zjavenie o Jeho smrti, využila príležitosť Ho pomazať ešte pred 
Jeho smrťou – Lk 10:38-42; Mt 26:12.

3. Pán uprednostňuje od spasených veriacich, ktorí Ho milujú a počúvajú, aby spoznali 
Jeho túžbu, namiesto toho, aby pre Neho niečo robili bez poznania Jeho vôle – porov. 
1Sam 15:22; Kaz 5:1.

B. Musíme sa vyzbrojiť pravdou; potrebuje čítať Slovo a dostať ho do seba a zároveň my sa 
musíme dostať do Slova, aby sme sa so Slovom zmiešali – Kol 3:16; Ž 119:11.

C. Potrebujeme si vybudovať dobrý charakter; musíme sa precvičovať v budovaní charakteru, 
ktorý bude pre Pána užitočný – Flp 4:8, 13.

D. Mali by sme nadobudnúť vyššie vzdelanie; všetci mladí ľudia by mali vyštudovať vysokú 
školu; neurobte z duchovnosti výhovorku, že nemôžete študovať; o to viac študujte 
usilovnejšie než ostatní študenti, získajte najlepšie známky a pokračujte v štúdiu vyššieho 
stupňa.   



31

EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

E. V cirkevnom živote je styk medzi sestrami a bratmi nevyhnutný; preto, aby sme sa 
ochránili pred akýmkoľvek poškvrnením, musia sa zachovať správne vzťahy v posvätení 
a úcte – 1Tes 4:3-4; Heb 13:4:
1. Zaobchádzať so svojou nádobou znamená chrániť ju a zachovať; chrániť či zachovať 

svoju nádobu v posvätení a úcte, nie vo vášnivej žiadostivosti, je ochranou pred 
páchaním smilstva – 1Tes 4:3-4 (RHP). 

2. Nič nepoškodzuje vaše telo tak ako smilstvo; prax dnešného sveta je úplne pekelná, 
diabolská a satanská; je veľmi diabolské pre mladých ľudí mať kontakt s niekým bez 
akéhokoľvek obmedzenia.   

3. Žijeme v čase Sodomy; celý dnešný svet, vrátane Spojených štátov a zvlášť Švédska 
a Francúzska, je Sodomou; mnohí muži i ženy žijú spolu bez uzavretia manželstva; to 
určite privedie Boží súd.     

F. Na uskutočnenie nebeského poslania, poslania od Kráľa, sa musíme vyškoliť na kráľov; 
byť uvoľneným človekom si nevyžaduje žiaden tréning, ale, aby ste boli kráľom, si 
vyžaduje najvyššie školenie; najlepšie miesto na získanie takého školenia je školenie na 
úplný čas.  

IV. V týchto posledných dňoch pred Pánovým príchodom musíme byť tými, ktorí 
majú veľké rozhodnutia v srdci a veľké hľadanie srdca – Sdc 5:15b, 16b (RCV).



32

EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Špeciálne spoločenstvo

Spôsob, ako byť pripravení, zachovaní a užitoční Pánovi pri zmene obdobia 

Čítanie z Písma: 

Sk 17:26-27
26 On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité 

časy a hranice ich prebývania,
27 Aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho 

z nás.

Dan 4:23
 To, že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, znamená: tvoje kráľovstvo bude pevne 

stáť, akonáhle poznáš, že nebesá majú moc.

Zj 1:5
 A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, 

ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.

Dan 2:34-35
34 Keď si hľadel, zrazu sa bez zásahu rúk odlomil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených 

nôh a rozdrvil ich.
35 Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato, a boli ako pleva holohumnici v lete; 

vietor ich odvial, tak že nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Ale kameň, ktorý zasiahol sochu, 
sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem.

Mt 26:6-13
6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,
7 Prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď 

sedel za stolom.
8 Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata?
9 Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným!
10 Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok;
11 Lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy.
12 Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb.
13 Veru vám hovorím: kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku 

bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.

Ž 110:3
 Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko; ako rosa z lona rannej zory je Tvoja 

mládež v svätej ozdobe.

Lk 10:38-42
38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena menom Marta.
39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová.
40 Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane 

že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže.
41 Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci.
42 Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.
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Kol 3:16
 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, 

hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!

Ž 119:11
 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Flp 4:8, 13
8 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné 

a čo chválitebné!
13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

1Tes 4:3-4
3 Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,
4 A nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou.

Heb 13:4
 Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov 

bude súdiť Boh.

Ef 4:12
 Aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo.

Sdc 5:15b, 16b, RCV
15 … v oddieloch Rúbenových boli veľké rozhodnutia v srdci.
16 … v oddieloch Rúbenových boli veľké hľadania srdca.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Špeciálne spoločenstvo – čas v skupine

Spôsob, ako byť pripravení, zachovaní a užitoční Pánovi pri zmene obdobia

 Verše na modlitebné čítanie

2Tim 2:2  A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, 
ktorí budú schopní vyučovať aj iných.

1Tes 4:3-4   Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, a nech si každý z 
vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou.

Čítanie z posluhovania:

V PÁNOVEJ OBNOVE POTREBUJEME 
TÝCH, KTORÍ MAJÚ 

NAJVYŠŠIE VZDELANIE

Povzbudzujem všetkých mladých ľudí, aby 
získali vysokoškolský titul. Nevyhovárajte sa na 
duchovnosť. Naopak, študujte usilovnejšie ako 
svetskí študenti, získajte najlepšie známky 
a pokračujte v štúdiu vo vyšších stupňoch... 
Taktiež sa naučte niekoľko cudzích jazykov... 
Staňte sa doktormi biológie, medicíny alebo 
nukleárnej fyziky.

V Pánovej obnove potrebujeme tých, ktorí 
majú najvyššie vzdelanie. Mladí ľudia, musíte sa 
snažiť získať najlepšie vzdelanie. Prispôsobte si 
váš denný rozvrh nasledovne: sedem a pol hodín 
na spánok, jeden a pol hodiny na jedenie, jedna 
hodina na cvičenie, osem hodín na učenie a šesť 
hodín na duchovné veci.

Nevydávajte a nežeňte sa príliš skoro. Nerád 
vidím bratov, ktorí sa ženia pred tým, ako 
dovŕšili dvadsaťpäť rokov. Nenechajte sa príliš 
skoro zaťažovať manželstvom a deťmi. Radšej 
využite svoj čas a energiu na študovanie. Dvad-
saťšesť rokov je pre bratov dosť skoro na to, aby 
začali mať deti. Rovnako nerád vidím sestry 
vydaté pred tým, ako dovŕšili dvadsaťdva rokov. 
Ak sa sestry vydajú a majú deti príliš skoro, 
môžu byť preťažené a môže im to aj poškodiť. 
Nasledujte rozvrh, ktorý som vám odporučil 
dokým nebudete mať dvadsaťpäť rokov. To je 
istotne  dobré pre Božiu obnovu. 

Neukončujte školu príliš skoro. Mali by ste 
získať magisterský titul alebo ešte lepšie PhDr. 
Všetci ľudia cirkvi by mali byť učení. Nie sme 
ignorantskí ani nedostatočne vzdelaní. Naopak, 

chceme mať najvyššie vzdelanie. Chceme získať 
všetku „egyptskú“ múdrosť, ale nechceme pra-
covať pre „Egypťanov“ – budeme pracovať pre 
svätostánok. Mali by sme vedieť povedať: „Ovlá-
dam medicínu a nukleárnu vedu ale nepracujem 
pre to. Pracujem pre budovanie cirkvi. Naučil 
som sa obchodovať, ale nie som tým zamest-
naný. Budujem stĺpy pre chrám môjho Boha.“ 
Buďte človekom plným vzdelania, ale nepouží-
vajte svoje vzdelanie pre svetské podnikanie. 
Úplne ho použite na Pánovo dielo stavby. Váš 
život a vaša bytosť musia byť nielen premenené, 
ale tiež prenesené. (Štúdium života v Genezis, 
str. 1017 – 1020)

VLASTNIŤ NAŠE NÁDOBY 
VO SVÄTOSTI A ÚCTE

V štvrtej kapitole Prvom liste Tesaloničanom 
Pavel očkuje veriacich ohľadne najzávažnejšej 
baktérie, ktorá ničí cirkevný život, baktérie smil-
stva.

Smilstvo má svoj zdroj v žiadostivosti. Ľudia 
by nemali šancu oddať sa takejto žiadostivosti, 
pokiaľ by nemali nejakú formu sociálneho 
života. Sociálny život je ohniskom smilstva. Člo-
vek, ktorý nemá sociálny život, nie je v nebezpe-
čenstve upadnutia do smilstva. Ak žijete sami 
a s ľuďmi máte veľmi málo kontaktu, je veľmi 
nepravdepodobné, že spáchate smilstvo. Avšak 
cirkevný život je život stretávania, spoločný 
život. Inými slovami, cirkevný život je sociálny 
život. Aby sme mali cirkevný život, nemôžeme 
sa vyhnúť spoločnému životu, spoločenskému 
životu, v ktorom máme medzi sebou značný 
kontakt.
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Podľa histórie vieme, že problém smilstva 
nastával opätovne v jednej cirkvi za druhou. 
Fakty dokazujú, že obzvlášť kresťanskí pracov-
níci sa často dostanú do osídla smilstva, pretože 
sú veľa v kontakte s ostatnými. Smilstvo bolo 
navyše faktorom, ktorý spôsobil množstvo škôd 
ľuďom v Letničnom hnutí. Na niektorých 
miestach sa hnutie i zastavilo pre hriech smil-
stva.

V Prvom liste Tesaloničanom 4:3 Pavel 
hovorí: „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. 
Zdržiavajte sa smilstva.“ Božia vôľa je, že Jeho 
vykúpený ľud, veriaci v Krista, by mali žiť život 
svätosti podľa Jeho svätej prirodzenosti, život 
úplne oddelený pre Neho od všetkého, čo nie je 
On. Práve pre to nás Boh skrz-naskrz posväcuje 
(5:23). Človek bol stvorený, aby vyjadroval Boha 
(Gn 1:26). Nič nezničí človeka pre tento zámer 
viac ako smilstvo. To človeku zabraňuje, aby bol 
svätý, oddelený pre Boha, a do najvyššej miery 
znečisťuje človeka pri napĺňaní Božieho svätého 
zámeru. Preto apoštol dôrazne poveruje novo 
obrátených pohanských veriacich, posvätených 
pre Boha, aby sa zdržiavali poškodenia a znečis-
tenia smilstva, najzávažnejšieho hriechu v 
Božích očiach.   

Toto varovanie potrebujeme aj dnes. V Spo-
jených štátoch a v Európe majú muži a ženy 
sociálny kontakt bez skoro akéhokoľvek obme-
dzenia. Vzhľadom na to, je pre ľudí ľahké upad-
núť do smilstva. Aby mohli cirkvi existovať 
v týchto oblastiach, je potrebné varovanie týka-
júca sa smilstva. 

V Prvom liste Tesaloničanom 4:3 Pavel 

hovorí, že Božou vôľou je naše posvätenie. Toto 
posvätenie je verzus smilstvo. Aby sme mohli 
chodiť tak, aby to Boha potešovalo, musíme byť 
posvätení. 

Vo veršoch 4 a 5 Pavel pokračuje: „Aby jeden 
každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou 
v posvätení a v česti, nie v náruživosti žiadosti 
jako aj pohania, ktorí neznajú Boha“ (RHP). 
Zaobchádzať so svojou nádobou znamená chrá-
niť ju a zachovať... Zachovať či chrániť ľudskú 
nádobu v svätosti a úcte, nie v žiadostivosti, je 
zárukou bezpečia proti smilstvu. 

Svätosť skôr odkazuje na svätý stav pred 
Bohom, úcta poukazuje na ctihodné postavenie 
pred človekom. Človek bol stvorený pre Boží 
zámer s vysokým postavením a manželstvo 
ustanovil Boh na rozmnoženie človeka pre napl-
nenie Božieho zámeru. Preto by malo byť man-
želstvo v úcte (Heb 13:4). Zdržiavať sa smilstva 
neznamená iba zostávať v posvätenom stave 
pred Bohom, ale tiež udržať si postavenie úcty 
pred človekom. Kedykoľvek sa človek zapletie 
do smilstva, znečistí sa a jeho posvätenie sa anu-
luje. Ba čo viac, stráca úctu pred človekom. Ani 
neveriaci si nectia tých, ktorí páchajú smilstvo. 
Preto musíme vedieť, ako máme zaobchádzať, 
udržiavať a chrániť naše telo v svätosti pred 
Bohom a v úcte pred človekom. Musíme byť 
tými, ktorí sú posvätení pre Boha, a tí ktorí majú 
úctu pred človekom. Aby sme mohli byť taký-
mito ľuďmi, musíme sa absolútne zdržiavať 
smilstva a nedať v týchto veciach ani žiadne 
podozrenie. (Life-study of 1 Thessalonians, 
str. 130 – 133) 

Otázky na diskusiu:

1. Vo svojich skupinách diskutujte o tom, čo si mladí ľudia myslia ohľadne chodenia na vysokú 
školu a získavania vyššieho vzdelania.

2. Porozprávajte sa o tom, prečo mladí ľudia v Pánovej obnove skrátili svoje vzdelávanie?

3. Porozprávajte sa o vplyve tohto veku a tlaku vyvíjanom na mladých ľudí, aby mali nemorálne 
vzťahy, ako tomu môžeme uniknúť?
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ranné oživenie

Štvrtý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Sdc 5:15b, 16b  (dosl.) V oddieloch Rúbenových boli veľké rozhodnutia v srdci… V oddieloch 
Rúbenových boli veľké hľadania srdca.

Ž 110:3  Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko; ako rosa z lona rannej 
zory je Tvoja mládež v svätej ozdobe.

Čítanie z posluhovania:

Biblia hovorí, že medzi Božím ľudom boli 
veľké rozhodnutia v srdci a veľké hľadania srdca 
(Sdc 5:15-16, dosl.). Pre koho učinili tieto veľké 
rozhodnutia a veľké hľadania? Človek, ktorý po 
niečom túži, hoci žije na zemi, vždy obracia 
hlavu k Pánovi. Musíme učiniť veľké rozhodnu-
tia v srdci a veľké hľadania srdca voči Bohu. 
Nech všetci mladí ľudia, počnúc dneškom, činia 
ochotne veľké rozhodnutia a veľké hľadania 
srdca. Učiniť veľké rozhodnutie znamená pevne 
sa odhodlať, učiniť veľké hľadanie znamená 
urobiť si plán. Neznamená to učiniť len rozhod-
nutie, ale učiniť veľké rozhodnutie, a nemať iba 
nejaký plán, ale mať veľký plán. 

Vďaka pokroku v cestovaní sa zmenšil svet… 
Súčasná situácia vo svete je plná tmy a skaze-
nosti, a je tomu tak preto, lebo ľudia nepoznajú 
Boha alebo neprijímajú Boha. Ak by poznali 
Boha, ak by vyšli z temnoty a vstúpili do svetla, 
držali by sa ďalej skazenosti a približovali by sa 
k dobru. Preto všetci ľudia na všetkých šiestich 
kontinentoch celej zeme potrebujú počuť evan-
jelium a spoznať pravého Boha, aby mohli byť 
zachránení z tmy do svetla a zo skazenosti do 
večného života. Kto pôjde a uskutoční to? Iste 
ste to vy, mladšia generácia. Musíte uveriť 
v Ježiša a prijať Ho ako svoj život a Spasiteľa. 

A nie iba to, musíte pred Ním rovnako učiniť 
veľké rozhodnutie a veľký plán, že budete žiť pre 
Neho. 

Radím vám, aby ste usilovne študovali a sna-
žili sa naučiť nejaké cudzie jazyky, pretože jed-
ného dňa pôjdete do rôznych kútov sveta, aby 
ste svedčili o Bohu, ohlasovali evanjelium 
a viedli ľudí k poznaniu Boha. Dnes sú najpouží-
vanejšími jazykmi čínština, angličtina, španiel-
čina, nemčina, francúzština a japončina. Dúfam, 
že ako mladí ľudia budete intenzívne študovať 
a posnažíte sa naučiť cudzie jazyky, a tak nikomu 
nedovolíte, aby pohŕdal vašou mladosťou, ale 
budete vzormi pre mnohých. Okrem materin-
ského jazyka sa môžete rozhodnúť naučiť sa 
jeden alebo dva jazyky. 

Mladí bratia a sestry, dúfam, že v mladosti 
učiníte veľké rozhodnutia a učiníte veľký plán, 
aby ste žili pre Pána. Kiež by ste sa všetci vybrali 
do všetkých častí sveta a ku všetkým národom, 
aby ste pomocou rôznych jazykov niesli svedec-
tvo pre Pána Ježiša, oslavujúc Ho, aby ste aj vy 
mali podiel na Jeho sláve. Nech je vaša budúc-
nosť, ako hovorí Biblia: „Ako slnko, keď povstáva 
vo svojej sile.“ Nech vás Pán požehná v súlade so 
slovami, ktoré ste počuli. (A Blessed Human 
Life, str. 40 – 43) 

Jednoduché modlitby:

„Pane, daj nám veľké rozhodnutia srdca a veľké hľadania srdca, aby sme naplnili Tvoj zámer.“
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Piate posolstvo

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad zvádzaním uctievania modiel a zastretím, 
ktoré zabraňuje ľuďom uvidieť vládnutie nebies   

Čítanie z Písma: Dan 3:1-30; Zj 12:11; Flp 4:11-13; 2Kor 12:9; Dan 4:1-37; Mt 14:19; Lk 13:11; 
Kol 1:18; Jer 9:23-24; Ž 25:14; 111:10a; Prís 23:17; 3:5-8.

I. Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad zvádzaním uctievania modiel – Dan 3:1-30:
A. Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu, šesťdesiat lakťov vysokú (tridsať metrov) a dal ju 

postaviť v údolí Dúra v Babylone; Nebúkadnecar dal zvolať k posviacke sochy všetkých 
ľudí, národy a národnosti, aby sa klaňali zlatej soche – Dan 3:1-7.

B. Danielovi traja spoločníci sa postavili proti diabolskému uctievaniu tým, že sa odmietli 
klaňať soche; Chaldejci, ktorí žiarlili na Daniela a jeho spoločníkov, vzali ich odmietnutie 
ako dôvod na ich obvinenie pred Nebúkadnecarom – v. 8 – 12.

C. Nebúkadnecar v hneve a zúrivosti pokúšal mladých víťazov tým, že im dal ďalšiu šancu 
uctievať jeho zlatú sochu s hrozbou, že inak ich hodia do ohnivej rozpálenej pece; reakcia 
troch mladých víťazov bola nezdvorilá a smelá – v. 13 – 18:
1. Hoci boli odvážni, neboli veľmi skúsení, a v ich odpovedi bolo niečo z prirodzeného 

myslenia; povedali, že Boh ich môže vyslobodiť z rozpálenej pece; v skutočnosti Boh 
ich nemusel vyslobodiť z pece; namiesto toho ich ponechal v peci, ale oheň im 
nespôsoboval škodu – v. 17, 25; Zj 12:11. 

2. Keby mali viac skúsenosti s Božou ekonómiou, boli by radi išli do rozpálenej pece, 
pretože, keď idú do ohňa, On prichádza; Boh činí pec veľmi príjemným miestom.

D. Nebúkadnecar prikázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako to robili obyčajne, a najsilnejším 
mužom vo svojej armáde rozkázal poviazať víťazov a hodiť ich do horiacej ohnivej 
pece – v. 19 – 21:
1. Nebúkadnecar bol zdesený, že vidí štyroch mužov voľne sa prechádzať uprostred 

ohňa a nie je na nich stopa porušenia; vzhľad štvrtého muža bol podobný synovi 
bohov – v. 24 – 25.

2. Štvrtý muž bol Kristus; Kristus prišiel, aby bol so Svojimi trpiacimi, prenasledovanými 
víťazmi a z ohňa učinil príjemné miesto, kde sa dá prechádzať – Flp 4:11-13.

3. Nebúkadnecar pristúpil k otvoru ohnivej rozpálenej pece a vyzval mladých víťazov 
vyjsť z ohňa a videl, že oheň im neublížil –  v. 26 – 27; 2Kor 12:9.

II. Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad zastretím, ktoré bráni ľuďom uvidieť 
vládnutie nebies – Dan 4:1-37:
A. Nebúkadnecar videl sen, ktorý ho vyľakal a vyplašil; vydal rozkaz priviesť babylonských 

mudrcov, aby mu vyložili jeho sen; avšak nevedeli mu ho vyložiť – Dan  4:1-7.
B. Vo svojom sne Nebúkadnecar videl veľký, silný, vysoký strom, jeho lístie bolo krásne, 

ovocie bolo hojné a bol na ňom dobrý pokrm; tento strom predstavuje samotného 
Nebúkadnecara – v. 8 – 26:
1. Nebúkadnecar videl vo sne strážcu, svätého, ktorý zostúpil z nebies a povedal: „Vytnite 

ten strom a zničte ho; ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových 
okovách, v poľnej zeleni“ – v. 20; Heb 4:13. 

2. Daniel vysvetlil, že to znamená, že Najvyšší Boh nariadil, aby Nebúkadnecara vyhnali 
spomedzi ľudí, býval s poľnou zverou, byliny mu dali za pokrm ako dobytku a na 
sedem časov stratí rozum, dokiaľ nepozná, že nad kráľovstvami ľudí vládne Najvyšší 
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vládca – Dan 4:21-22. 
3. Po výklade sna Daniel poradil Nebúkadnecarovi, aby sa kajal; Boh mu dal dvanásť 

mesiacov na činenie pokánia; avšak nedošlo k žiadnemu pokániu ani zmene – 
v. 24 – 25.

4. Keď sa kráľ prechádzal na streche babylonského kráľovského paláca, pozrel sa na 
veľké mesto a naplnila ho pýcha a vystatoval sa svojou veľkosťou; slovo bolo ešte 
v kráľových ústach a už prišlo slovo z neba, ktoré mu hovorilo, že jeho kráľovstvo mu 
je odňaté; v tú hodinu sa stal zvieraťom– 26 – 30.

C. Nebúkadnecar zostal v stave zvieraťa po sedem časov, pravdepodobne to odkazuje na 
sedem týždňov, štyridsaťdeväť dní – v. 31 – 34: 
1. Na konci týchto dní Nebúkadnecar pozdvihol oči k nebu a rozum sa mu vrátil – v. 31. 
2. Pretože zvieratá chodia po štyroch, pozerajú sa dolu, ale ľudia chodia na dvoch nohách 

a pozerajú sa hore; Nebúkadnecarovi sa vrátil rozum, len čo pozrel smerom k nebu; 
pretože sa zmenil, vrátil sa mu rozum – v. 31; Mt 14:19; Lk 13:11.

3. Nebúkadnecar sa naučil dôležitú lekciu, aby poznal a pokoril sa pred Bohom; predtým 
pre svoju pýchu postavil zlatú sochu, ale to ho naučilo veľkej lekcii.

D. Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad zastretím, ktoré zabraňuje ľuďom vidieť vládnutie 
nebies, ktoré vykonáva Boh v nebesiach:
1. Ako tí, ktorých si Boh vybral byť Jeho ľudom pre Krista, ktorý má prvenstvo vo 

všetkom, nachádzame sa pod Božím nebeským vládnutím s tým zámerom, aby sme 
učinili Krista vo všetkom prvého – v. 18, 23 – 26, 30 – 32; Kol 1:18; Jer 9:23-24.

2. Prvým princípom v žití správneho ľudského života je mať v úcte Boha; ctiť si Boha 
znamená mať pred Ním bázeň, veriť v Neho, brať Ho vo všetkom do úvahy a mať na 
pamäti, že On je Ten, ktorý nás stvoril – Ž 25:14; 111:10a; Prís 23:17; 3:5-8; Ž 118:8-9.



40

EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Piate posolstvo – verše na zapamätanie

Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad zvádzaním uctievania modiel a zastretím, 
ktoré zabraňuje ľuďom uvidieť vládnutie nebies   

Čítanie z Písma: 

Dan 3:1-30
1 Kráľ Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vysokú, šesť lakťov širokú. Dal ju 

postaviť v údolí Dúra v Babylone.
2 Kráľ Nebúkadnecar dal zvolať satrapov, predákov, miestodržiteľov, radcov, správcov pokladu, 

sudcov, úradníkov, všetkých hodnostárov krajiny, aby prišli na posviacku sochy, ktorú dal 
postaviť.

3 Vtedy sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, radcovia, správcovia pokladu, 
sudcovia, úradníci a všetci hodnostári krajiny na posviacku sochy, a postavili sa pred ňu.

4 Hlásateľ nahlas volal: Prikazujem sa vám, ľudia, národy a národnosti:
5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných 

nástrojov, musíte padnúť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nebúkadnecar.
6 Kto nepadne a nebude sa klaňať, v tú istú hodinu má byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece.
7 Preto, keď rozličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných 

hudobných nástrojov, všetci ľudia, národy a národnosti padli a poklonili sa zlatej soche, ktorú 
kráľ Nebúkadnecar dal postaviť.

8 V tom istom čase pristúpili niekoľkí chaldejskí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov.
9 Povedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Kráľu, ži naveky.
10 Ty, kráľ, si vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, 

gájd a ostatných hudobných nástrojov, padol a poklonil sa zlatej soche.
11 Kto však nepadne a nebude ju vzývať, nech je uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece.
12 Sú tu istí judskí mužovia, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny – Šadrach, Méšach 

a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov neuctievajú a zlatej 
soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajú.

13 Vtedy Nebúkadnecar v rozčúlení a v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. 
Vtedy priviedli oných mužov pred kráľa.

14 Nebúkadnecar ich oslovil: Je to pravda, Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, že neuctievate mojich 
bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť?

15 Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd 
a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale 
ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol vyslobodiť 
z mojich rúk?

16 Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odpovedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Na to ti nemusíme 
odpovedať ani slovo.

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, 
a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.

18 Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si 
dal postaviť, sa nebudeme klaňať.

19 Vtedy Nebúkadnecar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a Abéd-
Negóvi zmenil. Rozkázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako sa zvyčajne kúrilo.

20 Najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal poviazať Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega 
a vrhnúť do rozpálenej ohnivej pece.
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21 Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vrhli ich do rozpálenej 
ohnivej pece.

22 Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny, a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z nej usmrtil 
mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. 

23 Ale tí traja poviazaní mužovia – Šadrach, Méšach a Abéd-Negó – padli do vnútra rozpálenej 
ohnivej pece.

24 Potom kráľ Nebúkadnecar zdesený náhle vstal. Svojim radcom povedal: Neuvrhli sme troch 
poviazaných mužov do ohňa? Odvetili mu: Skutočne, kráľu!

25 On povedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy 
porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov.

26 Vtedy Nebúkadnecar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach 
a Abéd-Negó, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó 
vystúpili z ohňa. 

27 Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň 
nemal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im nezmenili 
ani nepáchali ohňom.

28 Nebúkadnecar povedal: Nech je požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý 
poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Prestúpili príkaz 
kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho Boha.

29 Preto vydávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví 
niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť rozkúskovaný 
a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako 
tento!

30 Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

Zj 12:11
 Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život 

až do smrti.

Flp 4:11-13
11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.
12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť, Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť 

aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť.
13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

2Kor 12:9
 Ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa 

teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.

Dan 3:31 – 4:34
31 Kráľ Nebúkadnecar všetkým ľuďom, národom a národnostiam, bývajúcim na celej zemi: Nech 

sa rozhojní váš pokoj! 
32 Rozhodol som sa zverejniť znamenia a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh.
33 Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo 

a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.
1 Ja, Nebúkadnecar, žil som pokojne vo svojom dome a blahobytne vo svojom paláci.
2 Videl som sen, a ten ma vydesil. Predstavy , ktoré som mal na lôžku, a vidiny, ktoré mi prebiehali 

hlavou, ma znepokojili.
3 Preto som vydal rozkaz, nech predo mňa privedú všetkých babylonských mudrcov, aby mi sen 

vysvetlili.
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4 Vtedy predstúpili čarodejníci, veštci, Chaldejci a astrológovia. Rozpovedal som im sen. Ale jeho 
výklad mi nepovedali.

5 Napokon predstúpil predo mňa Daniel, ktorý mal meno Béltšaccar podľa mena môjho boha, 
v ktorom prebýva duch svätých bohov, a vyrozprával som mu sen:

6 Béltšaccar, hlavný veštec, viem, že duch svätých bohov prebýva v tebe a nijaké tajomstvo ti 
nerobí ťažkosti. Toto sú vidiny môjho sna. Povedz mi jeho výklad.

7 Toto sú vidiny, ktoré mi prebiehali hlavou na mojom lôžku: Ajhľa, strom stál uprostred zeme. 
Bol veľmi vysoký.

8 Strom rástol a mocnel, jeho vrcholec siahal po nebo; bolo ho vidieť až po koniec zeme.
9 Jeho lístie bolo krásne a hojne bolo jeho ovocia; bol na ňom pokrm pre všetkých. Poľná zver 

nachádzala pod ním tieň; v jeho ratolestiach bývalo nebeské vtáctvo a z neho sa živilo každé telo.
10 Potom som videl vo vidinách, ktoré mi na mojom lôžku prechádzali hlavou: Ajhľa, strážny, 

svätý, zostúpil z neba.
11 Silno volal a takto vravel: Zotnite strom a obsekajte mu ratolesti. Okmášte mu lístie a rozmetajte 

jeho ovocie. Zver nech ujde spod neho i vtáctvo z jeho vetví.
12 Ale jeho peň s koreňmi nechajte v zemi, v železných a bronzových okovách, v peknej zeleni; 

a nech sa so zverinou delí o poľné byliny.
13 Nech sa mu zmení ľudské srdce a nech dostane srdce zvieracie. Sedem časov má prebehnúť nad 

ním.
14 Toto rozhodnutie je podľa rady strážnych a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že 

Najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho 
z ľudí môže nadeň ustanoviť.

15 Toto je sen, ktorý som videl ja, Nebúkadnecar, a ty, Béltšaccar, mi podaj jeho výklad! Lebo ani 
všetci mudrci môjho kráľovstva mi ho nevedeli vyložiť; ty to však môžeš, lebo duch svätých 
bohov spočíva v tebe.

16 Vtedy Daniel, ktorý sa volal Béltšaccar, na istý čas ustrnul a jeho myšlienky ho desili. Ale kráľ 
povedal: Béltšaccar, nech ťa neľaká sen a jeho výklad. Béltšaccar odpovedal: Pane môj, sen 
tvojim neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom!

17 Strom, ktorý si videl rásť a mocnieť, ktorého výška siahala po nebesá a bolo ho vidieť na celej 
zemi,

18 Ktorého lístie bolo krásne a ovocie hojné, a bol na ňom pokrm pre všetkých, strom, pod ktorým 
prebývala poľná zver a v jeho vetvách nebeské vtáctvo,

19 Ten strom si ty, kráľu, ktorý si rástol a mocnel a ktorého veľkosť siahala po nebesá a vláda až po 
hranice zeme.

20 A keď kráľ videl zostúpiť z nebies strážneho a svätého, ktorý hovoril: Vytnite ten strom a zničte 
ho, ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových okovách, v poľnej zeleni; 
nech ho skropí rosa z neba a nech má s poľnou zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním 
sedem časov-

21 Toto je výklad, kráľu, a toto rozhodnutie Najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána, kráľa:
22 Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou+ byliny ti dajú za pokrm ako dobytku; 

rosa nebies ťa bude kropiť a sedem časov prebehne nad tebou, kým nepoznáš, že nad kráľovstvom 
ľudí vládne Najvyšší a On ho dáva, komu chce.

23 To, že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, znamená: tvoje kráľovstvo bude pevne 
stáť, akonáhle poznáš, že nebesá majú moc.

24 Preto, kráľu, prijmi moju radu: Zameň svoje hriechy za spravodlivosť a svoje neprávosti za 
milosrdenstvo voči biednym. Azda sa predĺži tvoje blaho.

25 To všetko postihlo kráľa Nebúkadnecara.
26 Po dvanástich mesiacoch, keď sa prechádzal po babylonskom kráľovskom paláci,
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27 Kráľ povedal: Nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako krášovské sídlo mocou 
svojej sily a ku cti svojej slávy?

28 Slovo bolo ešte v kráľových ústach, a už zahrmelo slovo z neba: Tebe s hovorí, kráľ Nebúkadnecar: 
Kráľovstvo ti je odňaté.

29 Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou, byliny ti dajú jesť ako dobytku a sedem 
časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že Najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva 
ho, komu chce.

30 V tú hodinu sa splnilo slovo na Nebúkadnecarovi: bol vyhnaný spomedzi ľudí a jedol byliny ako 
dobytok; nebeská rosa mu kropila telo, kým mu nenarástli vlasy ako orlom perie a nechty ako 
vtákom pazúry.

31 Po uplynutí tých dní som ja, Nebúkadnecar, pozdvihol oči k nebu a rozum sa mi vrátil. Vtedy 
som dobrorečil Najvyššiemu, chválil a velebil som Večne živého, Jeho vláda je večná a Jeho 
kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie.

32 Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj 
s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

33 V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva môj lesk a veleba. Moji radcovia 
a veľmoži ma vyhľadali, znova som bol dosadený do svojho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej 
moci.

34 Teraz ja, Nebúkadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky 
sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Heb 4:13
 A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme 

zodpovedať.

Mt 14:19
 Potom kázal zástupom sadnúť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, 

dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom.

Lk 13:11
 A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa 

nemohla narovnať.

Rim 8:28-29
28 A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.
29 Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol 

prvorodený medzi mnohými bratmi.

Kol 1:18
 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo 

všetkom.

2Kor 10:13, 18
13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobiska, ktorú nám vymeral Boh, 

aby sme došli až k vám.
18 Lebo nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča.

Jer 9:22-23
22 Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! 

Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom!
23 Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem 

milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu – znie výrok Hospodinov.
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Ž 25:14
 Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a voju zmluvu poznať im dáva.

Ž 111:10a
 Počiatok múdrosti je bázeň pre Hospodinom.

Prís 23:17
 Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Prís 3:5-8
5 Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
6 Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.
7 Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.
8 Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Šieste posolstvo

Daniel – vzor pre človeka, ktorého Pán použije pri zmene obdobia (1)

Čítanie z Písma: Ž 110:3; Flp 3:13-14; 1Kor 6:20; 2Kor 5:14-15; 
Rim 12:1; 2Tim 2:22; Jn 6:57, 63; Prís 13:20; 1Kor 15:33; Ef 6:17-18; 

Ž 119:11, 15 – 16, 24; 2Tim 3:16; Sk 24:16; 1Jn 1:9; 1Pt 5:5.

I. Daniel mal spoločníkov, s ktorými sa absolútne zasvätil Bohu a oddelil sa pre 
Boha od veku, ktorý nasleduje Satana – porov. Dan 1:3-8; 5:22:
A. Všetci tí, ktorých si Boh použije na zmenu obdobia, musia byť nazirejcami – dobrovoľne 

zasvätení, ktorí sú absolútne posvätení pre Boha – Ž 110:3; porov. Flp 3:13-14:
1. Základom zasvätenia je, že Boh nás kúpil; Jeho drahocenná krv bola cena, za ktorú 

nás kúpil; pretože si už nás kúpil, môže preto od nás požadovať, aby sme sa Mu 
zasvätili – 1Kor 6:20.

2. Motív zasvätenia sa vzťahuje na srdce toho, ktorý sa zasväcuje; keď sa dotýkame Božej 
lásky a poznávame, že On je skutočne nádherný, vtedy sa Mu zasvätíme – 2Kor 
5:14-15.

3. Význam zasvätenia je byť obeťou – Rim 12:1.
4. Zámer zasvätenia je v tom, aby nás Boh použil a konali sme pre Neho dielo; ale na to, 

aby sme mohli robiť pre Boha, musíme najprv nechať Boha pôsobiť v nás.    
5. Výsledkom zasvätenia bude, že prerušíme vzťahy s ľuďmi, vecami a záležitosťami, 

zanecháme našu budúcnosť a budeme úplne patriť Bohu.
B. Potrebujeme utekať pred chúťkami mladosti a hnať sa za Kristom v Tele a kvôli Telu, so 

spoločníkmi, ktorých nám dal Boh, „s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána“ – 2Tim 2:22.
C. Ak máme v úmysle žiť svätým životom pre cirkevný život, musíme si dávať pozor na našu 

stravu, ktorá je záležitosťou života alebo smrti – porov. Gn 2:9, 17:
1.  Jesť znamená kontaktovať veci mimo nás a prijímať ich do nás, čo spôsobí, že sa 

stanú naším vnútorným zostavením – Jn 6:57; porov. Mt 4:4.
2. Naše jedenie pre  dstavuje náš kontakt s ľuďmi; kontakt s určitými ľuďmi môže 

spôsobiť, že sa znova zostavíme, čo z nás učiní iným človekom – Prís 13:20; 1Kor 
15:33; porov. Sk 10:9b-14, 27 – 29; 2Tim 2:16-18.

II. Daniel sa pripojil k Božej túžbe prostredníctvom Božieho Slova – Ef 6:17-18; Ž 
119:11, 24; porov. 2Tim 3:16-17; Dan 9:1-4; Dt 17:18-20:
A. Biblia je Božím dychom a Boží dych je Božím Duchom, pretože Boh je Duch; musíme byť 

ľuďmi, ktorí neustále dýchajú Pána a stále vdychujú Boha – 2Tim 3:16; Jn 4:24; 
porov. 20:22. 

B. Pánove slová sú Ducha a život, stelesnením Ducha života; keď prijmeme Jeho slová 
použitím nášho ducha, prijmeme Ducha, ktorý dáva život; keď čítame Bibliu, mali by 
sme prijať život – 6:63.

C. Božie živé slovo v nás pôsobí, aby nás oddelilo od sveta a vyviedlo nás z rozkolníckeho ja 
do jednoty Trojjediného Boha – Jn 17:17, 21; Ef 5:26.

D. Každý deň musíme praktizovať prichádzanie k Slovu, aby sme mali Trojjediného Boha 
ako pravdu, a tak nás prenikne podľa nasledujúcich životných princípov:
1. Musíme otvoriť celú našu bytosť Pánovi pre vnútorné žiarenie božského svetla 

a zaopatrenie božského života – Prís 20:27; Ž 139:23-24; porov. 119:105.
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2. Musíme hľadať Pána celým naším srdcom – 119:2; Mk 12:30.
3. Musíme sa vyrovnať so všetkým, čo nás oddeľuje od Pána – Sk 24:16; 1Jn 1:9; porov. 

Ez 1:22, 26.
4. Musíme sa pokoriť pred Pánom, odsunúť naše sebavedomie a sebadôveru a očakávať 

od Neho Jeho milosrdenstvo a milosť – 1Pt 5:5; porov. Iz 66:1-2.
5. Musíme cvičiť nášho ducha, aby sme sa modlili nad Božím slovom a s Božím slovom, 

a aby sme hĺbali nad Jeho slovom celou našou bytosťou – Ef 6:17-18; Ž 119:15-16.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Šieste posolstvo – verše na zapamätanie

Daniel – vzor pre človeka, ktorého Pán použije pri zmene obdobia (1)

Čítanie z Písma:

Ž 110:3
 Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko; ako rosa z lona rannej zory je Tvoja 

mládež v svätej ozdobe.

Flp 3:13-14 
13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, 

a snažím sa o tom, čo je predo mnou;
14 Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.

1Kor 6:20 
 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje 

náleží Bohu.

2Kor 5:14-15 
14 Láska Kristova nás núti, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; (RHP)
15 A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal  mŕtvych.

Rim 12:1
 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu 

príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.

2Tim 2:22
 Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo 

z čistého srdca vzývajú Pána.

Jn 6:57, 63
57 Ako mňa posla lživý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa.
63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.

Prís 13:20
 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí.

1Kor 15:33
 Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy.

Ef 6:17-18
17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.
18 V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo 

a proste za všetkých svätých.

Ž 119:11, 15 – 16, 24
11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.
15 Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a hľadím na Tvoje chodníky.
16 V Tvojich ustanoveniach sa kochám, na Tvoje slovo nezabúdam.
24 Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami.

2Tim 3:16
 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať 

v spravodlivosti,
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Sk 24:16
 Preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi.
1Jn 1:9 
 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás 

od všetkej neprávosti.
1Pt 5:5
 Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa 

pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Šieste posolstvo – čas v skupine

Daniel – vzor pre človeka, ktorého Pán použije pri zmene obdobia (1)

Verše na modlitebné čítanie:

Zjv 12:11   Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a 
nemilovali svoj život až do smrti.

Čítanie z posluhovania:

Nebúkadnecar bol zdesený a povedal svojím 
radcom: „Neuvrhli sme troch poviazaných 
mužov do ohňa?... Ja však vidím štyroch mužov 
voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy 
porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi 
bohov“ (Dan 3:24-25). Štvrtým mužom bol Kris-
tus. Kristus prišiel, aby bol so Svojimi troma 
trpiacimi, prenasledovanými víťazmi a aby uro-
bil z ohňa príjemné miesto, v ktorom sa mohli 
prechádzať. 

Naše prirodzené zmýšľanie je, že musíme 
odísť z ohňa našich okolností. Môžeme si mys-
lieť, že ak máme nepríjemného manžela alebo 
otravnú manželku, mali by sme sa modliť a pro-
siť Boha, aby nás z takejto situácie zachránil. Ale 
Pán by povedal: „Nechcem ťa zachrániť z tejto 
situácie v tvojom manželskom živote. Namiesto 
toho ťa tam nechám a Ja prídem, aby som ti to 
prostredie spríjemnil.“

Keď nás nepriateľ hodí do ohnivej pece, mali 
by sme si uvedomiť, že nepotrebujeme Pána 
prosiť, aby nás zachránil. Príde, aby bol s nami 
a staral sa o nás počas toho, ako trpíme a učiní z 
nášho miesta utrpenia príjemné miesto. Môžem 
o tom svedčiť z mojej skúsenosti, keď som bol 
uväznený pod japonskou inváznou armádou 
v Číne. Počas tohto času utrpenia bol Pán so 
mnou. Jedného dňa, ako som sa rozprával 
s Pánom, som mal silný pocit, že bol v tom 
väzení so mnou. Plakal som pred Ním hovoriac: 
„Pane, Ty vieš, prečo som tu.“ Namiesto toho, 
aby ma hneď z väzenia zachránil, Pán Svojou 
prítomnosťou zmenil väzenie na príjemné 
miesto. Tak, ako bol Pán s trpiacimi víťazmi 
v Babylone, tak bude aj s nami v našom utrpení 
dnes. 

Nebúkadnecar prišiel bližšie k dverám 

ohnivej pece a povedal mladým víťazom: „Slu-
žobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem“ 
(v. 26). Potom mladí víťazi vyšli z ohňa a všetci 
vysoko postavení a kráľovi radcovia videli, že 
oheň nemal nijakú moc nad ich telami, vlasy na 
hlave im nepriškvrkli, ani šaty sa im nezmenili 
ani nepáchli ohňom (v. 27). 

Traja mladí víťazi zvíťazili nad pokušením 
uctievať modly. Celý vesmír uvidel ich odmiet-
nutie diabolského uctievania. Boh sa mohol 
preto pred Satanom pýšiť, že aj v jeho území mal 
ľudí, ktorí Ho uctievali. Nestarali sa o Satana. 
Dnes, v tomto temnom období, vyzerá všetko 
neradostne. Ale je tu stále skupina víťazov, ktorí 
stoja proti prúdu a uskutočňujú uctievanie 
Boha, svedectvo a Jeho záujem na zemi. 

V prvých piatich kapitolách knihy Daniel je 
pre nás mnoho lekcií, ktoré by sme sa mali nau-
čiť. Napríklad, lekcia v prvej kapitole je, že by 
sme sa nemali starať o svetskú voľbu a svetskú 
chuť ale upriamiť naše srdce na Boha a mať chuť 
iba na zeleninu, čiže na jednoduché jedlo. Mali 
by sme prijímať iba jednoduché jedlo. Ak 
budeme to robiť, budeme s Bohom jedno a sta-
neme sa múdrymi. 

V prípade Bélšaccara v piatej kapitole vidíme 
dôležitosť toho, aby sme boli s Bohom seriózni 
a aby sme neignorovali duchovné lekcie. Bélšac-
car nevyužil lekciu, ktorú sa naučil jeho praotec 
Nebúkadnecar v štvrtej kapitole. Nebúkadneca-
rov prípad nás učí, že musíme byť opatrní 
a nemali by sme uvažovať nad tým, čo sme 
dosiahli. Palác, ktorý Nebúkadnecar postavil, 
bol rozsiahly. Keď sa prechádzal po streche 
tohto paláca, stal sa pyšným a povedal: „Nie je 
to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako 
kráľovské sídlo mocou svojej sily a ku cti svojej 
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slávy?“ (4:27). Malo by nás to varovať, že naše 
úspechy nás môžu učiniť pyšnými a to môže pri-
viesť Boží súd. Boží súd nad Nebúkadnecarom 
ho zmenšil na nič. Preto mohol povedať Pánovi: 
„Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič; 
podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom 
aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol 
prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to 
robíš?“ (4:32). V 4:34 Nebúkadnecar hovorí 
ohľadne Pána: „Veď môže ponížiť tých, čo cho-
dia v pýche.“ Bélšaccar sa mal naučiť túto lekciu 
z Nebúkadnecarovej skúsenosti, avšak nenaučil 
sa ju, a preto trpel. 

Bélšaccárova situácia by na nás mala urobiť 
hlboký dojem. Ak sme od Boha prijali nejakú 

lekciu, musíme všetci uvidieť, že to musíme brať 
do úvahy veľmi seriózne. Ak budeme prehliadať 
akúkoľvek lekciu, budeme trpieť. 

Vo všetkých udalostiach v piatej kapitole 
alebo zarovno s udalosťami v tejto kapitole sa 
uskutočňovala Božia ekonómia. Nemyslite si, že 
Dárius Médsky zabil Bélšaccara omylom. Nie, to 
Boh uskutočňoval Svoju ekonómiu. Pokiaľ by 
nechal ríšu v rukách Babylončanov, nikdy by sa 
neuskutočnil návrat zajatých do Izraela. Ríša 
sa preto musela zmeniť zo zlata na striebro. 
To bolo Božie pôsobenie. To bolo Božie upravo-
vanie, Jeho rovnováha v Jeho ekonómii pre 
naplnenie Jeho plánu. (Life-study of Daniel, 
str. 27 – 29, 43 – 44)

Otázky na diskusiu:

1. V skupinách diskutujte o rozdiele medzi tým, že sme zachránení zo situácie, alebo zostaneme 
v situácii, ktorú Pán učiní príjemným miestom. Zažili ste to niekedy?

2. V skupinách sa porozprávajte o tom, čo znamená byť seriózny s Bohom a učiť sa lekcie. Aké lekcie 
sme sa už naučili a ako by sme mali na toto odpovedať?

3. Porozprávajte sa o ignorancií zhýralosti. Čo je zhýralosť, ktorá sa nás môže týkať? 
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ranné oživenie

Piaty deň

Verše na modlitebné čítanie:

Mt 6:9-10  Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! 
Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Kol 4:2  V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.

Čítanie z posluhovania:

Šiesta kapitola knihy Daniel je veľmi dôleži-
tou kapitolou, pretože nám ukazuje, ako Boh 
vykonáva Svoju ekonómiu so Svojimi vyvole-
nými pre Kristov návrat. Boh túži vykonať Svoju 
ekonómiu, ale potrebuje človeka, aby sa modlil 
za Jeho ekonómiu na zemi. Boh vykonáva Svoju 
ekonómiu na zemi prostredníctvom Svojich ver-
ných, ktorí sú modlitebnými kanálmi. Satano-
vou stratégiou je mariť modlitbu, ktorá je za 
Boží pohyb. Stredom tejto kapitoly je preto 
modlitba človeka za vykonanie Božej ekonómie. 

Boží pohyb je ako vlak, ktorý pre svoj pohyb 
potrebuje koľajnice. Modlitby človeka sú 
podobné koľajniciam, ktoré dláždia cestu, aby 
mohol pokračovať Boží pohyb. Božia ekonómia 
nemôže byť privedená do plnosti a naplnenia 
inak ako modlitbou. To je vnútorné tajomstvo 
tejto kapitoly.

Vysokí úradníci a satrapovia na Daniela žiar-
lili a hľadali proti nemu dôvod na obžalobu… 
Mali v úmysle zničiť Daniela, ale Satan, ktorý 
stál za nimi, chcel zastaviť, či odrezať kanály 
modlitby, ktoré Boh používa na vykonávanie 
Svojej ekonómie.

Jedenásty verš zjavuje Danielovu vernosť 
v uctievaní Boha… Čítal proroctvo Jeremiáša, 
ktoré prorokovalo, že synovia Izraela budú slú-
žiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov 
(9:2b; Jer 25:11). Daniel prijal toto slovo a musel 
sa mnohokrát modliť za naplnenie tohto 

proroctva a  návrat zajatcov. Modlil sa a nedo-
volil, aby jeho modlitbu niečo zastavilo alebo 
narušilo. Vedel, že jeho modlitba bola za vyko-
nanie Božej ekonómie ohľadne Jeho vyvole-
ných. Preto jeho modlitba bola vážnou vecou. 

Dnes je modlitba životne dôležitá záležitosť 
v Pánovej obnove. Čím viac sa Satan snaží mariť 
našu modlitbu, tým viac by sme sa mali modliť.

Keď Satan poslal Nebúkadnecara s úmyslom 
zničiť sväté mesto s chrámom, aby odstránil 
Božie uctievanie a službu, zdalo sa, že Boh bol 
porazený a Jeho záujmy, uctievanie a služba na 
zemi boli zničené. Aj napriek tomu sa štyria 
mladíci, vybraní Nabúkadnecarom, aby stáli 
v kráľovskom paláci, z Božej zvrchovanosti stali 
víťazmi pre zachovanie Božieho uctievania 
a službu. Boh mal štyroch mladých víťazov, ktorí 
deň za dňom žili v paláci, a aj napriek tomu boli 
absolútne jedno s Bohom. To bola hanba pre 
Satana a chvála pre Boha. Boh mohol povedať: 
„Satan, myslíš si, že Moje uctievanie a služba na 
zemi sa skončili? Pozri sa na Mojich víťazov. 
Mám štyroch víťazov, ktorí Ma uctievajú a slúžia 
Mi v Nebúkadnecarovom paláci.“ Aj dnes, 
pokiaľ sú na zemi nejakí víťazi, bez ohľadu na 
ich počet, Boh má dôvod sa chváliť. Keď Boh 
vidí dnešných víťazov, ktorí stoja na pôde cirkvi, 
bude šťastný a potešený. (Studium života Daniel 
str. 39 – 43)

Jednoduché modlitby:

„Pane, vzbuď ďalšiu skupinu mladých víťazov v Európe pre Svoj pohyb.“

„Pane, uč nás modliť sa, aby sme s Tebou mohli spolupracovať pre uskutočnenie Tvojho večného 
zámeru.“
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Siedme posolstvo 

Daniel – vzor pre človeka, ktorého Boh použije pri zmene obdobia (2)

Čítanie z Písma: Dan 6:10, 23, 25 – 28; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32; 
Mt 6:9-10; Kol 4:2; Ž 25:14; 86:11; Flp 1:19-21a; Zj 12:11; 2Kor 5:9-10.

I. Daniel bol človekom modlitby s vynikajúcim duchom, človekom, ktorý má 
bázeň pred Bohom, ctí si Boha a vyvyšuje Ho, a žije pod Božou vládou 
v skutočnosti kráľovstva nebies, vlády nebies – porov. Dan 6:10; 9:1-4, 17; 5:12, 
14; 6:3; 5:22-24; 4:25-26, 32:
A. Rovnako ako Pán neuhasil oheň pre Danielových spoločníkov, tak ani nezabil levov pre 

Daniela; namiesto toho zavrel ústa levov, takže mu neublížili – 6:23:
1. Rozprávanie o Danielovej modlitbe odhaľuje Božie víťazstvo nad Satanom pri 

uctievaní Boha na zemi, dokonca aj v pohanskom kráľovstve, vďaka víťazom v zajatí 
Jeho porazených vyvolených – v. 25 – 29.

2. Danielovo víťazstvo nad rafinovanosťou, ktorá zabránila víťazom uctievať Boha, bolo 
posledným krokom víťazstva nad Satanovým úskokom; bez týchto víťazov by Satan 
premohol Boha, ktorý by nemal pre Seba nič na zemi.

B. Musíme mať jasnú víziu o tom, ako Boh uskutočňuje Svoju ekonómiu so Svojimi ľuďmi 
pre Kristov príchod; Boh túži uskutočňovať Svoju ekonómiu, ale od človeka sa vyžaduje 
modliť sa za Jeho ekonómiu na zemi – Mt 6:9-10:
1. Boh uskutočňuje Svoju ekonómiu na zemi vďaka Svojim verným, ktorí sú kanálmi 

modlitby; Boží pohyb je ako vlak, ktorý musí mať koľajnice pre svoj pohyb; modlitby 
ľudí sú ako koľajnice, ktoré pripravujú cestu pre ďalší Boží pohyb – Kol 4:2. 

2. Okrem modlitby neexistuje žiadny iný spôsob, ako by sa uviedla Božia ekonómia do 
svojej plnosti a naplnenia; Satanovou stratégiou je zmariť modlitby, ktoré sú pre Boží 
pohyb.

C. Modlitba v Duchu pri používaní nášho ducha nás privádza pod Božiu vládnucu prítomnosť, 
aby sa uskutočňovala Jeho ekonómia – Ef 6:17-18; porov. Zj 4:1-3:
1. Najvyššie vyjadrenie človeka, ktorý spolupracuje s Bohom v modlitbe, spočíva 

v modlitbe; Boh uskutočňuje Svoju ekonómiu na zemi vďaka Svojim verným, ktorí sú 
kanálmi pre modlitby – porov. Sk 6:4.

2. Modlitba je životne dôležitá záležitosť v Pánovej obnove; čím viac sa Satan snaží mariť 
našu modlitbu, tým viac by sme sa mali modliť – porov. Dan 6:10.

3. Daniel závisel od modlitby, aby robil to, čo človek nemohol urobiť, a závisel od 
modlitby, aby porozumel tomu, čo človek nedokáže pochopiť – porov. Dan 2:17-19; 
9:1-4.

4. Danielove modlitby boli úplne pre Boha, nie pre seba – porov. Dan 9:2, 17; 1Krľ 8:48; 
Jer 25:11.

D. Báť sa Boha znamená chcieť Boha, túžiť po úprimnom srdci pre zachovanie Jeho vôle, 
úplne sa podriadiť Jemu, nechcieť nič zo seba, nechodiť podľa svojej vôle, nevidieť seba 
a vidieť iba Božiu veľkosť – Ž 25:14; 86:11; porov. Dan 5:22-23.

E. Ctiť si Boha znamená žiť a chodiť Duchom pre Kristovo zvelebenie, preto, aby sme ctili 
ostatných tým, že im poslúžime Duchom– Flp 1:19-21a; porov. 2Kor 3:6, 8.

II. Daniel bol obetavý človek s duchom mučeníctva – porov. Dan 6:10-11; 3:17-18; 
Zj 12:11:
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A. Či už išlo o odmietnutie diabolskej stravy v Danielovi 1, alebo odmietnutie pokloniť sa 
zlatej soche v Danielovi 3, alebo išlo o Danielovu vernú modlitbu v 6. kapitole, mladí 
víťazi sa nebáli obetovať svoje životy pre Pánovo svedectvo – Dan 1:8-10, 3:17-18; 6:10. 

B. Traja mladí víťazi v Danielovi 3 sa nebáli vydať svoje telá na zabitie; takto získali víťazstvo 
nad zvádzaním uctievania modiel; vďaka ich víťazstvu sa Boh mohol pochváliť Satanovi, 
že aj na jeho území má Boh ľudí, ktorí Ho uctievajú – v. 28.

C. Každý, koho Boh používa na zmenu obdobia, sa bojí iba jednej veci, tej, že nechce uraziť 
Boha a stratiť Jeho prítomnosť – 2Kor 5:9-10; porov. Ž 51:11; Joz 7:4.

D. Daniel nám ukazuje, že človek, ktorý je pod Božou rukou a ktorého Boh používa na zmenu 
obdobia, je obetavým človekom; človekom, ktorý si nešetrí svoj vlastný život.     

E. „Mladí bratia a sestry,... musíte uvidieť, že celý dnešný svet nasleduje Satana. Boh túži 
získať absolútnych mladých ľudí, aby ich použil na zmenu obdobia. Verím, že každý, kto 
dnes prijal od Boha milosrdenstvo, odpovie na túto záležitosť. Verím, že každý z nich sa 
chce dotknúť Božej túžby, byť tým, kto sa dobrovoľne zasvätí, nazirejcom, a chce, aby ho 
Boh použil ako proti svedectvo v tomto stále sa zhoršujúcom období.“ (The Men Who 
Turn the Age, s. 30)
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LUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Siedme posolstvo – verše na zapamätanie

Daniel – vzor pre človeka, ktorého Boh použije pri zmene obdobia (2) 

Čítanie z Písma:

Dan 6:4, 11, 23, 25 – 28
4 Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo bol v ňom mimoriadny duch, a 

kráľ ho chcel postaviť nad celú ríšu.
11 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej 

izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval 
svojho Boh, ako to robieval predtým.

24 Vtedy sa kráľ zaradoval a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Nato ho vytiahli z jamy a nenašli 
na ňom nijakú úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu.

26 Nato kráľ Dárius napísal všetkým ľuďom, národom a národnostiam: Nech sa rozhojní váš pokoj!
27 Odo mňa vychádza rozkaz: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja 

Danielovho Boha. Lebo On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda 
nemá koniec.

28 Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci 
levov.

29 A tomuto Danielovi sa dobre vodilo v Dáriovom kráľovstve i v kráľovstve perzského Kýra.

Dan 9:1-4, 17
1 V prvom roku Ahasvérovho syna Dária z médskeho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejskom,
2 V prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa 

Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: 
sedemdesiat rokov.

3 Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo 
modlil.

4 Modlil som sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, vyznával som a hovoril: Ach, Pane, veľký a hrozný 
Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň  pre tých, čo Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania.

Dan 5:12, 14, 22 – 23
12 Lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Béltšaccarom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, 

chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú 
Daniela, a on podá výklad.

14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť 
a mimoriadna múdrosť.

22 A ty, jeho syn Bélšaccar, si si nepokoril srdce, hoci si všetko toto videl,
23 Ale pozdvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji 

veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, 
bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, počujú a nechápu; ale 
Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil.

Dan 4:29, 23, 22
29 Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou, byliny ti dajú jesť ako dobytku a sedem 

časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že Najvyšší vládne and kráľovstvom ľudí a dáva 
ho, komu chce.

23 To, že znel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, znamená: tvoje kráľovstvo bude pevne 
stáť, akonáhle poznáš, že nebesá majú moc.
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22 Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať s poľnou zverou; byliny ti dajú za pokrm ako dobytku; 
rosa nebies ťa bude kropiť a sedem časov prebehne nad tebou, kým nepoznáš, že nad kráľovstvom 
ľudí vládne Najvyšší a On ho dáva, komu chce.

Mt 6:9-10
9  Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!
10 Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Kol 4:2
 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.

Ž 25:14
 Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva.

Ž 86:11
 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby 

som sa bál Tvojho mena.

Flp 1:19-21
19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša 

Krista,
20 Ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou 

ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou.
21 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.

Zj 12:11
 Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život 

až do smrti.

2Kor 5:9-10
9 Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.
10 Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako 

odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ôsme posolstvo

Stať sa dispenzačným nástrojom, aby sa ukončilo obdobie 

Čítanie z Písma: Zj 12:10; Dan 12:3; 9:23; 10:11, 19; Zj 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; 
Sk 17:26-27; Zj 1:5; Zj 17:9-14; Mt 24:14; Sdc 5:15b, 16b; Mt 28:19; Sk 1:14; 

Ef 4:3; Dan 11:32; 2Tim 2:21.

I. Vždy, keď Boh chce uskutočniť dispenzačný pohyb, musí získať Svoj dispenzačný 
nástroj; musíme byť tými, ktorí majú v posledných dňoch pre Boha dispenzačnú 
hodnotu, aby sa zmenilo obdobie – Zj 12:10; 1:20; Dan 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Cieľom Božej večnej ekonómie, cieľom božskej histórie v ľudskej histórii, je mať 

súhrnného Krista, Krista s Jeho víťazmi, ako drviaci kameň, aby bol Jeho dispenzačným 
nástrojom na ukončenie obdobia a stal sa veľkým vrchom, Božím kráľovstvom – porov. 
Dan 2:34-35, 44; Zj 12:10; 14:1-5; 19:7-21.

B. Obnova, jednoducho povedané, znamená zvíťaziť; byť v Pánovej obnove znamená byť 
v Pánovom víťazstve, pripravení byť Jeho víťaznou nevestou pre Jeho návrat – 2:7; 3:21; 
19:7-9.

II. Musíme žiť v našom duchu, aby sme boli ľuďmi na zemi s Božím srdcom, ľuďmi, 
ktorým sa môžu nebesia otvoriť a uvideli sme víziu týkajúcu sa osudu sveta 
a súčasnej situácie vo svete – Zj 1:10; 4:2:
A. Pán zvrchovane usporadúva svetovú situáciu a kráľovstvá sveta pod Svoju nebeskú vládu, 

aby okolité prostredie bolo vhodné pre Boží vyvolený ľud prijať Jeho spásu a pripravil sa 
byť Jeho nevestou – Sk 17:26-27; Zj 1:5.

B. Veľká socha v Danielovi 2 je prorockou ilustráciou dejín ľudských vlád, ktoré zvrchovane 
usporadúva Pán na uskutočnenie Svojej ekonómie – porov. Dan 2:31-35.

C. Európa je pri zavŕšení a naplnení vízie týkajúcej sa veľkej sochy v Danielovi 2 oveľa 
dôležitejšia ako iné krajiny a rasy; rozdrvenie dvoch chodidiel veľkej sochy bude 
rozdrvením celej ľudskej vlády – porov. v. 34 – 35:
1. Desať kráľov zobrazených desiatimi prstami na nohách veľkej sochy v Danielovi 2 

budú spadať pod Antikrista, ktorý bude posledným cisárom obnovenej Rímskej ríše; 
to všetko sa udeje práve v Európe – Zj 17:9-14.

2. Spojené štáty, Európa a Ďaleký východ patria k trom vplyvným faktorom súčasnej 
situácie vo svete; obnova sa už zakorenila v Spojených štátoch a na Ďalekom východe, 
ale Európa je zatiaľ prázdna.

3. Predtým, ako bude rozdrvený Antikrist a zanikne celá ľudská vláda, Pánova obnova 
sa musí rozšíriť do Európy a tam sa musí i zakoreniť. 

4. Šírenie právd Pánovej obnovy bude prípravou pre Pánov návrat, aby sa uviedla 
obnova a obnovenie nielen Izraelu, ale aj celému stvoreniu – Mt 24:14; porov. Zj 5:6.

5. Mali by sme povedať: „Pane, tieto dni sú ukončením tohto obdobia; v týchto dňoch, 
Pane, zapáľ moju lásku k Tebe.“

III. V týchto posledných dňoch pred Pánovým príchodom musíme byť tými, ktorí 
majú veľké rozhodnutia v srdci a veľké skúmania srdca – Sdc 5:15b, 16b, RCV:
A. Pánovo súčasné poverenie by malo byť: Choďte a učte národy, aby sa súčasné obdobie 

mohlo dokončiť – Mt 28:19 24:14.
B. Na to, aby sme prijali Pánovo poverenie, musíme zachovávať jednotu; ak stratíme jednotu 

a jednomyseľnosť, skončili sme pokiaľ ide o Pánov pohyb – Sk 1:14; Ef 4:3.
C. Mali by sme povstať a nasledovať Pána v Jeho súčasnom pohybe a mali by sme sa 

prispôsobiť Jeho nariadeniam, aby sme boli pre Neho užitoční – Dan 11:32; 2Tim 2:21.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ôsme posolstvo – verše na zapamätanie

Stať sa dispenzačným nástrojom, aby sa ukončilo obdobie 

Čítanie z Písma:

Zj 12:10
 Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho 

Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom 
i nocou.

Dan 12:3
 Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy,  a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, 

budú ako hviezdy na večné veky.

Dan 9:23
 Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si 

obľúbený a vzácny. Daj si pozor na slovo a pochop videnie:

Dan 10:11, 19
11 Potom mi povedal: Daniel, vzácny muž, daj pozor na slová, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje 

miesto, lebo teraz som poslaný k tebe. Keď mi tieto slová hovoril, s chvením som sa postavil.
19 Potom povedal: Neboj sa, vzácny muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Keď takto so 

mnou hovoril, cítil som sa posilnený a povedal som: Hovor, Pane môj, lebo si ma posilnil.

Zj 2:7
 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo 

stromu života, ktorý je v raji Božom.

Zj 3:21
 Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so 

svojím Otcom na Jeho tróne.

Zj 19:7-9
7 Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa 

pripravila.
8 A smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých.
9 Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto 

sú pravé slová Božie.

Zj 1:10
 V deň Pánov som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby.

Zj 4:2
 A hneď som bol vo vytržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.

Sk 17:26-27
26 On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité 

časy a hranice ich prebývania,
27 Aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho 

z nás.

Zj 1:5
 A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, 

ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.
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Zj 17:9-14
9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: sedem hláv je sedem pahorkov, na ktorých žena sedí; a to je 

sedem kráľov;
10 Piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel, a keď príde, má ostať len nakrátko.
11 Šelma, ktorá bola, a niet jej, je sama ôsmym (kráľom), ale je z tých siedmich a ide do zatratenia.
12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte neujali kráľovstva, ale spolu so šelmou 

dostanú moc ako králi na jednu hodinu.
13 Sú jednej mysle a svoju silu i moc dajú šelme.
14 Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom 

kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní.

Mt 24:14
 Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, 

a potom príde koniec.

Sdc 5:15b, 16b, RCV
15  V oddieloch Rúbenových boli veľké rozhodnutia v srdci.
16  V oddieloch Rúbenových boli veľké hľadania srdca.

Mt 28:19
 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.

Sk 1:14
 Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou, 

a s Jeho bratmi.

Ef 4:3
 A usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Dan 11:32b
 Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

2Tim 2:21
 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou 

na každé dobré dielo.
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ôsme posolstvo – čas v skupine

Stať sa dispenzačným nástrojom, aby sa ukončilo obdobie 

Verše na modlitebné čítanie:

Flp 1:19-21   Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou 
Ducha Ježiša Krista, ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, 
ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na 
mojom tele, už či životom, a či smrťou. Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.

Čítanie z posluhovania:

ODDELIŤ SA OD VEKU, 
KTORÝ NASLEDUJE SATANA

Hoci bol v tom čase Daniel a jeho priatelia 
stále veľmi mladí, postavili sa, aby boli proti 
svedectvom. Týmto proti svedectvom je oddele-
nie. Len čo sa postavili, nastalo jasné oddelenie 
od sveta. Bolo to ako keby všetci mávali čiernou 
vlajkou a oni mávali bielou. Keď si čítame prvú 
kapitolu Knihy Daniel musíme pochopiť výz-
nam tohto obrazu. Títo muži vôbec nenasledo-
vali trend Babylonu. Boli oddelení. Nemohli jesť 
to, čo jedli ostatní. Nemohli piť to, čo pili ostatní. 
Nemohli robiť to, čo robili ostatní. Od ostatných 
sa líšili vo všetkom. Neviem, či si mladí ľudia pri 
čítaní Knihy Daniel uvedomili, že dokonca aj 
v starobe bol Daniel stále oddeleným človekom. 
Robil mnohé veci, ktoré by nikto vo svete nero-
bil. Navyše, nerobil veci, ktoré robil svet. Medzi 
ním a svetom bolo vždy oddelenie. 

Mladí ľudia sú najviac náchylní nasledovať 
ostatných v ich spôsobe žitia. Avšak, jednou 
z prvých vecí, ktorú Daniel prekonal v záležitosti 
spôsobu žitia, bolo jedenie a pitie. Mladí ľudia si 
často myslia, že keď iní môžu niečo robiť, oni 
môžu robiť to isté. Majú pocit, že keď to robia 
všetci ostatní, je v poriadku, aby to robili aj oni. 
Prosím pamätajte si, ak budeme takto robiť, 
budeme pre Boha zbytoční v záležitosti zmeny 
obdobia. Je to preto, lebo nestojíme na Božej 
strane, ale na strane Satana. Ak budeme to robiť, 
Boh nás nikdy nemôže použiť na zmenu obdobia. 

 PRIPOJIŤ SA K BOŽEJ TÚŽBE 
SKRZE JEHO SLOVO

Keď si Daniel v Knihe Jeremiáš čítal o tom, 
ako Boh nariadil sedemdesiat rokov zajatia pre 

Izraelitov, a že po sedemdesiatich rokoch sa Boh 
obráti, aby ich požehnal, ihneď sa postil a mod-
lil. Nečítal si Bibliu mŕtvym spôsobom. Len čo 
sa dotkol Božej túžby skrze Slovo, hneď sa pri-
pojil k tejto túžbe. 

Verím, že veľa mladých bratov a sestier si 
pravidelne číta Bibliu. Bojím sa však, že keď si 
čítate Bibliu, Biblia ostáva Bibliou a vy ostávate 
sebou. Napríklad Biblia jasne hovorí, že veriaci 
a neveriaci by sa nemali spájať. To slovo je veľmi 
jasné. Napriek tomu, aj keď ste si to prečítali, 
stále sa priatelíte s neveriacimi. Znamená to, že 
Biblia je Biblia a vy ste vy. Biblia neovplyvňuje 
vaše žitie a vy sa nemôžete spojiť s Bibliou. 
V Biblii si jasne prečítate, že Boh zakazuje Svo-
jim deťom, aby sa spájali s neveriacimi vo všet-
kom. Nemali by ste sa priateliť s neveriacimi. 
Ešte menej by ste mali zvažovať zosobášiť sa 
s neveriacim. No aj tak sa s neveriacimi priate-
líte a zvažujete sa s nimi zosobášiť. To znamená, 
že vaše žitie je úplne oddelené od Biblie. Takýto 
človek nemôže zmeniť obdobie, nemôže byť ani 
proti svedectvom v upadajúcom veku. Aby ste 
boli proti svedectvu, musíte si čítať Božie Slovo, 
dotknúť sa Božej túžby v Jeho Slove a musíte sa 
pripojiť k tejto Božej túžbe. 

SPOLUPRACOVAŤ S BOHOM 
V MODLITBÁCH

Daniel mal tretiu vlastnosť. Bol človekom, 
ktorý sa neustále modlil. Jeho modlitby neboli 
vôbec obyčajné. Jeho modlitby boli modlitby, 
ktoré zmenili obdobie. Vždy keď narazil na nejaké 
závažné udalosti, modlil sa pred Bohom. Abso-
lútne veril v modlitbu. Veril v modlitbu, pretože 
veril v Boha a nie seba. 
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Danielova modlitba dosiahla najvyšší vrchol. 
Prosil Boha, aby robil niečo pre Seba. Môžeme 
vidieť, že jeho modlitba bola úplne pre Boha 
a nie pre neho. Je to ako keby Bohu hovoril: 
„Dnes nežiadam pre mňa, ale pre Teba. Aj keď 
ťa ja prosím, aby si niečo urobil, nie je to pre 
mňa, ale pre Teba.“ Išlo o veľmi špeciálnu mod-
litbu, išlo taktiež o najvyššiu modlitbu. Naše 
modlitby sú deväťdesiatdeväť a deväť desatín 
percenta za nás. Iba málo z nich je pre Boha. Iba 
človek ako Daniel, ktorý sa modlil zo srdca 
k Bohu, môže byť Bohom použitý na zmenu 
obdobia. 

NESTARAŤ SA O SVOJ ŽIVOT

Máme tu aj Danielovu štvrtú vlastnosť. 
Daniel bol človekom, ktorý sa obetoval pre 
mučeníctvo. Od prvej do poslednej kapitoly nám 
Kniha Daniel ukazuje, že človek, ktorý je pod 
Božou rukou a ktorého Boh používa na zmenu 
obdobia, je obetavý človek. Každá udalosť a sku-
točnosť nám ukazujú, že to bol človek, ktorý sa 
nestaral o svoj život. Napríklad, keď si vybral 
jesť iba zeleninu, nemal istotu o tom, že bude 
silný. Ak by jedol viac, bol by chudší 

a babylonský kráľ by ho dal zabiť. No aj tak sa 
nestaral o život či smrť. Vedel, že nečisté jedlo, 
jedlo obetované modlám, nemôže nikdy vstúpiť 
do jeho úst, že nemôže byť poškvrnený a že 
dodrží Božie slovo. Pre toto Slovo bol ochotný 
stratiť svoj vlastný život. 

Bratia a sestry, všetci, ktorí sa bojíte, čo sa 
vám môže stať, ktorí sa bojíte vecí, ktoré prichá-
dzajú z jedného alebo druhého smeru, bojíte sa 
toho alebo onoho, Boh vás nemôže použiť na 
zmenu obdobia. Prosím, nechápte ma zle. 
Dovoľte mi povedať to jednoducho. Každý, koho 
si Boh používa na zmenu obdobia sa nebojí ani 
neba ani pekla. Nebojí sa ničoho. Bojí sa iba jed-
nej veci a to uraziť Boha a stratiť Jeho prítom-
nosť. Každý, kto stojí pred ťažkosťami a pritom 
skryje, stiahne, zoslabne a zmení svoju myseľ, 
nie je veľmi použiteľný v Božích rukách. Boh 
nepoužíva zbabelcov. Všetci, ktorých Boh pou-
žíva na zmenu obdobia, sú odvážni. Nie sú 
odvážni neprirodzeným a divokým spôsobom, 
ale sú odvážni kvôli ich strachu z Boha a odvahe 
čeliť ťažkostiam. (The Men Who Turn the Age, 
str. 19 – 29)

Otázky na diskusiu:

1. Vo svojich skupinách sa porozprávajte o Pánovej potrebe pre mladých ľudí s týmito vlastnosťami. 
Modlite sa, aby Pán získal túto generáciu, aby boli takými ľuďmi.

2. Do akej miery sme oddelení od veku, ktorý nasleduje Satana? Ako veľmi sme ovplyvnení Božou 
túžbou zjavenou nám v Jeho slove? Koľko sa modlíme za Boží zámer? Milujeme náš vlastný 
život?

3. Dnes večer strávte čas v modlitbe Pánovi pre naplnenie Jeho zámeru a túžby. 
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Ranné oživenie

Šiesty deň

Verše na modlitebné čítanie: 

Lk 21:34-36  Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o 
živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, 
ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť 
všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.

Čítanie z posluhovania:

Musíme bdieť a byť pripravení, aby sme 
mohli byť vzatí, „ukradnutí“ zjavením Pána ako 
tajného „zlodeja“ do Jeho prítomnosti (parúzie) 
v nebesiach (Mt 24:40-44). Zlodej prichádza, 
aby ukradol vzácnosti v neznámom čase. Pán sa 
vráti tajne ako kradnúci zlodej, aby vás ukradol, 
ak pre Neho budete mať cenu. 

Musíme si dávať pozor, aby naše srdcia 
neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a sta-
rosťami o živobytie,  aby nás deň veľkého súže-
nia neprekvapil neočakávane ako osídlo, keď 
príde na všetkých obyvateľov zeme. Okrem toho 
potrebujeme zostať bdelí v každom čase a mod-
liť sa, aby sme mali silu uniknúť  všetkému, čo sa 
bude diať v čase veľkého súženia, počas posled-
ných troch a pol roka, posledného týždňa súčas-
ného obdobia, a postaviť sa pred Syna človeka, 
Krista (Lk 21:34-36). Musíme byť v strehu, aby 
naše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opil-
stvom a starosťami o živobytie. Obžerstvo je 
záľuba v opilstve a hodovaní. Ak je naše srdce 
plné starostí, nie je v ňom miesto pre Boha, pre 
Krista. Môžeme byť dokonca aj na stretnutí, ale 
naše srdce na stretnutí nie je, pretože je pono-
rené vo svetských záležitostiach. Potrebujeme 
strážiť svoje srdcia, pretože nechceme, aby na 
nás prišiel deň veľkého súženia neočakávane 

ako osídlo. Ten deň bude ako potopa, ktorá pri-
šla neočakávane na ľudí Nóachových čias. 
Musíme bdieť a modliť sa, aby sme mali silu 
uniknúť tomu všetkému a postaviť sa pred Syna 
človeka. To zodpovedá Zjaveniu Jána 14:1, ktoré 
naznačuje, že vytrhnutí víťazi budú stáť pred 
Spasiteľom na Sione v nebesiach ešte pred veľ-
kým súžením (Zj 12:5-6, 14). 

Rovnako musíme zachovávať slovo Kristovej 
vytrvalosti, aby sme mohli byť Ním ochránení 
pred hodinou skúšky, ktorá príde na celú obý-
vanú zem, aby preskúšala všetkých, ktorí na nej 
bývajú (Zj 3:10). Slovo, ktoré dnes zachová-
vame, je slovo vytrvalosti. Pokiaľ zachovávame 
Božie slovo, budeme trpieť. Ľudia nás budú pre-
nasledovať. Dokonca aj naši rodičia a známi 
nami môžu opovrhovať. Potrebujeme zachová-
vať Pánovo slovo vytrvalosti, aby sme boli ochrá-
není pred časom veľkého súženia, ktorý príde na 
celú obývanú zem, aby preskúšal tých, ktorí 
bývajú na zemi. Musíme bdieť a byť pripravení, 
aby sme sa naučili duchovné lekcie. Zrelými sa 
nestaneme cez noc. Preto sa musíme pripraviť 
na Jeho príchod tým, že Ho budeme milovať, 
aby sme v Ňom rástli a dozrievali pre Jeho zja-
vene. (The Prophecy of the Four “Sevens” in the 
Bible, str. 23 – 24)

Jednoduché modlitby:

„Pane, učiň nás vzácnymi, aby sme boli takí, ktorých si prídeš ukradnúť.“

„Pane, modlíme sa, aby sme mali silu uniknúť všetkému a postaviť sa pred Teba ako Syna človeka.“
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Deviate posolstvo

Zvíťaziť v posledných dňoch, aby sa zmenilo obdobie

Čítanie z Písma: 1Kor 2:9-10; Dan 9:24-27; 2Pt 1:19; 2Tim 4:1, 6 – 8; Dan 10:19; Mt 24:42-44; 
Kol 3:16; Dan 6:10; 9:17; Ž 27:4; Lk 21:34-36; Ga 5:16, 25; 6:8; Dan 11:32b; Zj 3:10; Dan 7:25.

I. „Čo sa stane v posledných dňoch” záleží na víťazoch, ktorí sa spoliehajú na Boha 
pre ich riadiacu víziu túžby Jeho srdca a pre svoje žitie v Jeho ekonómii – 1Kor 
2:9-10; Ef 1:17; Gn 1:26; Zj 19:7-9; Dan 2:28; 9:1-27. 

II. Proroctvo o sedemdesiatich týždňov v deviatej kapitole Daniela ukazuje, že deň 
Pánovho príchodu je veľmi blízko; sedemdesiat týždňov je rozdelených do troch 
častí, každý týždeň má dĺžku sedem rokov – Dan 9:24-27:
A. Po prvé, sedem týždňov (49 rokov) bolo udelených od vydania dekrétu na obnovu a znova 

vybudovanie Jeruzalema až do dokončenia jeho znova vybudovania – v. 25; porov. Neh 
2:1-8.

B. Po druhé, šesťdesiatdva týždňov (434 rokov) bolo udelených od dokončenia znova 
vybudovania Jeruzalema do zabitia (ukrižovania) Mesiáša – Dan 9:26.

C. Po tretie, posledný týždeň siedmich rokov bude pre Antikrista, aby mohol uzavrieť pevnú 
zmluvu s ľudom Izraela; v strede toho týždňa túto zmluvu poruší, zastaví obete Izraelitov 
pre Boha a bude prenasledovať tých, ktorí sa boja Boha; to bude začiatok veľkého súženia, 
ktoré bude trvať tri a pol roka – v. 27; porov. Zj 12:13-17. 

D. Medzi prvými šesťdesiatimi deviatimi týždňami a posledným týždňom sedemdesiatich 
týždňov je medzera neznámeho rozsahu; táto medzera je obdobím tajomstva, obdobím 
milosti, obdobím cirkvi – porov. Ef 3:3-5, 10; 5:32:  
1. Počas tohto obdobia Kristus skryto a tajomne buduje cirkev v novom stvorení, aby sa 

stala Jeho Telom a Jeho nevestou – Ef 5:25-27, 32; porov. Mt 24:23-33; 2Tes 2:3-4.
2. Na konci posledného týždňa sedemdesiatich týždňov príde Kristus so Svojimi víťazmi, 

Svojou svadobnou armádou, ako drviaci kameň, aby rozdrvil celú ľudskú vládu a stal 
sa veľkým vrchom, Božím kráľovstvom, ktoré naplní celú zem – porov. Zj 19:19-20; 
Dan 2:34-35. 

III. Na to, aby sme mohli byť Pánovými víťazmi, ktorí privedú nové obdobie, musíme 
pozorne hľadieť na prorocké slovo ako na sviecu, ktorá žiari v tme, kým nesvitne 
a nevyjde zornička v našich srdciach – 2Pt 1:19.

IV. Každý „dnešok“, ktorý dnes máme je skutočne Pánovou milosťou; preto pokiaľ 
máme dnešok a pokiaľ máme dych, mali by sme milovať Pána a Jeho zjavenie, 
očakávať Jeho príchod a vždy brať Jeho príchod ako povzbudenie – 2Tim 
4:1, 6 – 8; Lk 12:16-20. 

V. Keď Pán príde, príde tajne ako zlodej k tým, ktorí Ho milujú a ukradne ich ako 
Svoje poklady, aby ich priviedol do Svojej prítomnosti v nebesiach; preto 
musíme byť bdelí a pripravení byť Jeho nevestou – Dan 10:19; Mt 24:42-44; Zj 
19:7; 22:20:
A. Musíme sa absolútne zasvätiť Bohu v Kristovi ako praví nazirejci, aby sme boli Jeho 

proti-svedectvom, svedectvom proti všetkému, čo sa odkláňa od svedectva Ježišovho – 
porov. Dan 1:8; Nm 6:1-8; Zj 2:13. 

B. Musíme sa nanovo zostaviť svätým Slovom Božím, čítaním si Biblie každý deň nášho 
života – Kol 3:16; porov. Dt 17:18-20; 2Tim 3:16-17. 
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C. Je potrebné vytrvať v modlitbe, aby sme Boha oslavovali, ďakovali Mu, uctievali Ho 
a slúžili Mu; naše modlitby a naša bytosť by mali byť úplne pre Božie záujmy –  Dan 6:10; 
9:17; porov. 1Krľ 8:48.

D. Potrebujeme byť ľuďmi, ktorí sa obetujú v jednote s Kristom ako Tým, ktorý sa obetoval 
za ostatných; mali by sme sa báť iba jednej veci, a to, že urazíme Boha a stratíme Jeho 
prítomnosť – Ž 27:4. 

E. Dosiahnuť zrelosť nie je záležitosť jednej noci; preto sa na Jeho príchod musíme pripraviť, 
musíme Ho milovať a rásť v Ňom, aby sme pri Jeho zjavení mohli byť zrelí kvôli vytrhnutiu 
a získali odmenu – Lk 21:34-36; porov. Zj 3:10; 12:5-6, 14. 

F. Musíme byť bdelí v živote každý deň a po celý deň, aby sme si mohli kupovať dodatočný 
podiel oleja a musíme byť verní v službe tým, že nasýtime Pánov ľud v správny čas –  
porov. Mt 24:32 – 25:30:
1. Musíme byť bdelí, na pozore ohľadne nášho modlitebného života, aby sme mohli 

kráčať podľa Ducha, rozsievať Ducha a posluhovať Ducha – Ga 5:16, 25; 6:8.
2. Nesmieme byť tými, ktorí bijú našich spolu-otrokov, ktorí jedia a pijú s opilcami, ani 

nezakopávať Božie dary; namiesto toho, musíme rozširovať pravdy evanjelia 
kráľovstva po celej obývanej zemi – Dan 11:32b; porov. Mt 24:45-51.

G. Musíme zachovávať slovo Pánovej vytrvalosti, stojac proti vyčerpávajúcim taktikám 
Satana – Zj 3:10; Dan 7:25.      
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ĽUDIA, KTORÍ MENIA OBDOBIE

Deviate posolstvo – verše na zapamätanie

Zvíťaziť v posledných dňoch, aby sa zmenilo obdobie

Čítanie z Písma: 

1Kor 2:9-10
9 Ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo 

pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.
10 Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie.

Dan 9:24-27
24 Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, 

na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na 
zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne.

25 Preto vedz a cháp: Odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie 
kniežaťa, bude sedem týždňov. Za šesťdesiatdva týždňov opäť bude vybudovaný s námestím 
a ulicami, aj keď v čase útrap.

26 Po šesťdesiatdva týždňoch bude zabitý jeden pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud 
kniežaťa, ktorý príde. Ich koniec nastane záplavou a až do konca vojny bude trvať predurčené 
pustošenie.

27 Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú 
obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši 
pustošenie.

2Pt 1:19
 Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na 

sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach.

2Tim 4:1, 6 – 8
1 Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho 

zjavenie a kráľovstvo.
6 Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu!
7 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.
8 Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, 

a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Dan 10:19
 Potom povedal: Neboj sa, vzácny muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Keď takto so 

mnou hovoril, cítil som sa posilnený a povedal som: Hovor, Pane môj, lebo si ma posilnil.

Mt 24:42-44
42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
43 Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu 

vlámať do domu.
44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Kol 3:16
 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, 

hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!
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Dan 6:11
 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej 

izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval 
svojho Boha, ako to robieval predtým.

Dan 9:17
 Teraz však, Bože náš, počuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé volanie. Kvôli sebe 

samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Ž 27:4
 Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky 

dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.

Lk 21:34-36
34 Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, 

a znenazdania prikvačil by vás ten deň.
35 Ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi.
36 Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred 

Syna človeka.

Ga 5:16, 25
16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.
25 Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha.

Ga 6:8
 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať 

večný život.

Dan 11:32b
 Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Zj 3:10
 Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má 

prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme.

Dan 7:25
 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy 

sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času.
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1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 
 

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 
 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 
 
 

1. 
 

1. Boh Jána použil, 
ten minulosť opustil, 
náboženstvo svojho veku. 
Starobu opustil, 
odvážne prehovoril, 
zanechajte tento zlý vek. 
 
Víťazov Boh musí mať, 
milovníkov Ježiša! 
Učiň z nás ľudí, čo zmenia vek! 
Víťazov Boh musí mať, 
milovníkov Ježiša! 
Nech sme tí, ktorí ukončia vek! 
 

2. Boh Šavla povolal 
vlastný mal zámer a plán  
stal sa Pavlom apoštolom. 
Víziu uvidel, 
kde nie je rozdelenie 
v jedinom Pánovom Tele! 
 

3. Taktiež Timoteja, 

s Pavlom jednu dušu mal, 
modlil sa, bol naplnený.  
Jeho duch vždy horel, 
nech môj duch rovnaký je, 
nech som Boží človek - víťaz! 
 

4. Nech Tvoji víťazi sme, 
nevesta, čo zmení vek 
Nech sme tí, ktorí ukončia vek! 

 
 
2 

 

1. They walked along the road: 
Two disciples, all alone, 
Their Master dead and gone. 
A man to them drew near, 
Spoke to them and calmed their fears, 
They told Him everything. 

 
(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don't you believe? 
Why don't you believe? 

 
2. They came to journey's end; 

He came in to eat with them, 
He blessed and broke the bread. 
Then opened were their eyes; 
Jesus Christ they recognized. 
He disappeared from them. 
 

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

 
3. We walk along our road 

He reminds us we were told 
"I'm with you every day". 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 

 
(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 
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3 
 

1. Noah’s life was one that surely changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood. 

 
Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

 
2. Moses was a person who was called by God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 

 
3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 

 
4. Daniel had companions, and they ate God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with God, 
For His people, God’s own heart. 

 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 

4 
 

1. No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 

 
2. When such as we the King can choose, 

To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 

 
3. Arise! the holy bargain strike— 

The fragment for the whole— 

All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 
 
 
4 
 
1. Žiaden jazyk nevyjadrí 
stav slobody duše, 
čo prešla od zemských vecí 
ku kontrole Božej. 
Smrť, aj život, všetko je jej, 
všetko pre jej dobro; 
v Kristovi dýcha pokojne, 
v Kristovi má domov.  
 
2. Náš Kráľ si zvolil zdieľať trón 
s ľuďmi ako sme my, 
bolo by zvláštne odmietnuť 
vydať sa Pánovi. 
Nehovor, že veľmi trpíš! 
Veď je to výsadou 
patriť mu s tými, čo prešli 
akoukoľvek cenou. 
3. Povstaň, daj zlomok za všetko! 
Uchop sa možnosti! 
Všetky veci posluhujú 
vykúpenej duši. 
Ak mu patríš, tak máš všetko, 
On aj ty ste jedno; 
hojný život je iba v Ňom, 
by kráľovstvo prišlo. 

 
 
 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 
 

 
2. God needs some young people 

To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
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We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 
 
 

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 
 
 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 
 F C G 

Make us those who bring You back. 
 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 
 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 
 

 
 
7 

 

1. Will you be an overcomer? 
Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how? 

 
Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

 
2. Will you be an overcomer? 

To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn. 

 
3. Will you be an overcomer? 

On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end. 

 
4. Will you be an overcomer? 

Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
”Hidden manna” share. 

 
5. Will you be an overcomer, 

Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure. 

 
6. Will you be an overcomer? 

Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward. 

 
7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see. 
 

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill. 
 

8 
 

C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring you back. 
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9 
 

1. That which for long the prophets sought, 
The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality. 
 

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

 
2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear. 

 
3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake. 
 

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet. 
 
 

10 
Capo 1 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

 
1. Serving in my mingled spirit 

In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One. 
 

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality.  
 

 
11 

 

1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 
Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part. 

 
Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

 
2. Idols once they won thee, charmed thee, 

Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4. Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5. Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6. ’Tis that look that melted Peter, 
’Tis that face that Stephen saw, 
’Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7. Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 
 
11. 
 
1. Či si Pána videl, poznal? 
Či ti Pán srdce zajal? 
Stal sa údelom pre mnohých, 
A mnohým srdcia spútal. 
R: Uchvátení Jeho krásou, 
hodnú chválu vzdávame, 
nech nás Jeho krása tiahne, 
Kráľa nášho chválime. 
 
2. Modly nás priťahovali, 
moderné, pekné veci, 
a pozlátko odzbrojilo, 
boli sme Ti vzdialení. 
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3. Čo otáča ľudské srdce, 
od všetkých modiel zemských? 
Nie to správne, či povinnosť, 
ale vízia ceny. 
 
4. Nie, že pádom týchto modiel 
s tou ich nádherou prázdnou, 
odkrytím však Jeho srdca, 
s Jeho krásou žiarivou. 
 
5. Kto zhasí blikot tých modiel, 
už pred východom slnka? 
Kto odstráni rúcho zimy, 
už pred príchodom leta? 
 
6. Táto tvár zmenila Petra, 
túto tvár videl Štefan, 
srdce Márie plakalo, 
chráni nás od modiel Pán. 
 
7. Tiahni, zvíťaz a naplň nás, 
kalich náš nech preteká, 
my nemáme nič s modlami, 
tiahni nás viac Pane náš. 
 

12 
 

1. A flowing river and a tree, 
Eden’s outstanding features are, 
Man to supply with food and drink 
That he may live fore’er. 

 
God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

 
2. The tree the glorious Christ does show 

As living food to man supplied, 
That he God’s riches may enjoy, 
Thus to be satisfied. 

 

3. The river does the Spirit show, 
Coming man’s spirit to supply, 
That with God’s riches he be filled, 
Holy to be thereby. 
 

4. The Christ of glory is my life, 
He as the Spirit lives in mine, 
That I with God be fully blent 
And in His image shine. 
 

5. I would exalt this glorious Christ, 
Ever the Spirit I’d obey, 
Making His glory fully known, 
Filled with His grace for aye. 

 

12. 
1. Rieka tečúca, strom živý, 
Edenu významné znaky; 
sýtia a napoja ľudí 
pre život na veky. 
 
Boh je v Kristovi, sýtim sa Ním 
Boh ako Duch ma zaopatrí; 
ak som v duchu Pánom sýtený, 
život ma naplní. 
 
2. Strom na Krista ukazuje, 
pokrm živý vkladá do nás; 
bohatstvom nás potešuje, 
uspokojuje nás. 
 
3. Rieka Ducha zobrazuje, 
nášho ducha vyživuje, 
Božieho bohatstva plní, 
svätí byť môžeme. 
 
4. Slávny Kristus je môj život, 
je ako Duch v duchu mojom, 
aby som s Bohom zmiešaný, 
vyžaroval Jeho. 
 
5. Chcel by som vyvýšiť Krista 
a poslušným vždy Duchu byť, 
Jeho milosti byť plný,slávu Jeho zjaviť. 
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13 
John. 6:51 

 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 
 
For the life (for the) 
Life of the world. 

 
I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
 
 

13 
 
Ja som ten chlieb živý, 
ktorý zostúpil z neba; 
ak niekto je, 
ak niekto je z tohto chleba, 
bude žiť naveky. 
 
A chlieb (a chlieb), ktorý dám (ktorý dám), 
je moje telo, 
vydané (vydane), za život (za) 
život sveta. 
 
Ja som ten chlieb živý, 
ktorý zostúpil z neba; 
ak niekto je, 
ak niekto je z tohto chleba, 
bude žiť naveky. 
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14 
 

1. In this godless age 
Lord, You need some Samuels 
Burdened with a vision clear of Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, 
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire? 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of prayer, 
Speaking forth Your word, with Your authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, fully subject to Your will. 
Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; 
E’en the very index of Your eyes would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

 
3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 
Overcomers separated from the current age. 
They have joined themselves 
Through His word to His desire. 
Overcomers constituted with the holy word. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your desire; 
Your living testimony on the earth. 

 
4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 
God’s economy is carried out through men of prayer. 
They love not themselves; 
But a willing sacrifice. 
What they fear—offending God, losing His 
 presence dear. 
 

Make us those who meet Your need,  
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close this age; 
Who are one with You to bring the kingdom in, 
Young people absolute for Your move. 

 

14. 
1. V bezbožnom veku 
Ti treba Samuelov; 
ekonómiu Tvoju ktorí vidia jasne. 
Kde je archa dnes? 
Kto sa o Teba stará, 
kto dnes seba odkladá kvôli túžbe Tvojej? 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
prorokov, kňazov, sudcov, ľudí modlitby. 
S Tvojou mocou Tvoje slovo prehovárajúcich; 
fotku sú Tvojou pre Tvoj pohyb. 
 
2. Cvič nás aby sme 
s víziou a hľadaním 
očakávali Teba, boli podriadení. 
Ceniac Tvoju tvár 
v Tvojej prítomnosti sme, 
čo vidíme len v Tvojich očiach, počúvneme. 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
aby kráľovstvo Tvoje na zem priviedli. 
Tých, čo za kráľa Ťa berú, aby si sa vrátil 
a cez nich tento vek ukončil. 
 
3. Keď chce Boh konať 
musí získať niekoľkých 
víťazov, oddelených od súčastnej doby. 
Pripojili sa 
k Jeho túžbe cez slovo, 
víťazi, ustavení Jeho svätým slovom. 
Vzbuď nazírejov pre Svoje potreby 
čo budú Ti dobrovoľne zasvätení. 
Tých, čo sa už pripojili slovom k  túžbe Tvojej – 
mať živé svedectvo na zemi. 
 
4. Boh potrebuje 
tých ľudí, čo sa modlia, 
ekonómiu svoju nimi uskutoční. 
Nie sú sebeckí 
ochotne sa vydajú, 
stratiť prítomnosť Jeho, zarmútiť Ho nechcú. 
Učiň z nás tých, čo budú nazíreji. 
nech cez nás môžeš tento vek uzatvoriť. 
nech sme stále jedno s Tebou pre Tvoje kráľovstvo, 
mládež pre Tvoj pohyb na zemi. 
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15 
 

1. The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

 
2. Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 

16 
 

1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore 
Peter's love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
 

3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 

He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
 
 

17 
 

 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 

 A                 A7                  D 
Every “today” that we have is  

 E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

                                                          A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

        E                             A 
We’d soon behold your face. 
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18 
 

1. The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry:  “Behold Him!” 
By using every moment of each day. 

 
When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 
 

2. Lord, help us to redeem these golden moments; 
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 

 
He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 
 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 

 
When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 

 
Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
 

18 
1. Ten deň sa blíži, keď sa Ježiš vráti, 
vykupujme čas, nič nezmeškajme. 
Ó, na Tvoj príchod nech pripravení sme, 
nech každú chvíľu vykupujeme. 
Keď Ježiš príde, či sa stretneme s Ním? 
Či budeme od seba slobodní? 
Čoskoro príde, aby si vzal múdrych. 
Pane, nech nie sme von vyhodení. 
 
2. Pane, pomáhaj nám využiť chvíle, 
naplniť nádoby pomazaním, 
na všetky skúšky nech povieme: „Amen.“ 
Zväčšuj sa v nás, nech v láske sme hojní. 
Prichádza Pán – ó, okamihy vzácne. 
Máme olej – len viac nakupujme. 
Na skúšky, súženia povieme: „Amen.“ 
Utrpením kráľovstvo získame. 
 
3. Od duševných potešení odvráť nás. 
Pane, hľadíme len na Tvoju tvár. 
Ó, nech bežíme, stretneme Ženícha. 
Nech každý z nás v tom behu vytrvá. 
Keď Ježiš príde, či my budeme s Ním? 
Či budeme hľadieť na Jeho tvár? 
Nebuďme hlúpymi, ni lenivými, 
ó, nech každý v tom behu vytrvá. 
 
4. Ako nevesta poďme Mu oproti, 
upravené lampy, oheň horí, 
nádoby máme Pánom naplnené, 
budeme Ním vždy uspokojení. 
Sme spokojní, Kristus spolu s nevestou. 
Sme spokojní, navždy a naveky. 
Ó, čo za láska, radosť, odpočinok, 
byť nevestou, hodovať spolu s Ním! 

 




