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Úvod

PrEčo PrávE naša cirkEv?

V názore na presný počet protestantských denominácií sa odborníci rozchádzajú. 
Jedno je však isté – existuje ich veľa. Stovky, možno tisíce.
Môže to v nás vyvolať otázky typu: Prečo práve Cirkev adventistov s. d.? Čo je naším 
cieľom? V čom spočíva náš význam?
Odpoveď je jednoduchá. Boh povolal túto cirkev, aby zvestovala „prítomnú pravdu“, 
pravdu pre dnešnú dobu. Je ňou posolstvo troch anjelov zo Zj 14,6-12.
Existuje veľa cirkví. Mnohé z nich majú misijné a evanjelizačné programy. Je tu však 
jedna cirkev, ktorá hlása trojanjelské posolstvo zo Zj 14. Preto sme tu.
Naša cirkev organizuje množstvo rôznych aktivít. Má splniť veľa úloh. V prvom rade by 
sme sa však mali snažiť priviesť čo najviac ľudí do Božieho kráľovstva. Bez ohľadu na to, 
či to nazývame šírenie evanjelia, evanjelizácia sveta alebo kázanie prítomnej pravdy, 
našou prvoradou úlohou je rozprávať príbeh o Ježišovi tak, aby ľudia prijali Ježiša za 
svojho Pána a Spasiteľa, stali sa jeho učeníkmi a sami získavali ďalších učeníkov.
Naše zbory plánujú a realizujú množstvo dobrých a užitočných aktivít. Hnacou silou 
však musí byť snaha spojiť všetko, čo ako cirkev robíme, s našou hlavnou úlohou – 
zvestovať „večné evanjelium“ strateným. (Zj 14,6)
Napriek prínosu modernej techniky je to obrovská úloha pre milióny dobrovoľníkov, 
ktorých motivuje láska k Bohu a stratenému ľudstvu, láska k tým, ktorých hriechy 
Ježiš vyniesol na kríž práve tak, ako naše.
Za svedectvo a evanjelizáciu je zodpovedný každý veriaci osobne a zároveň celé 
spoločenstvo adventistov siedmeho dňa (cirkev). Jednotliví členovia sa zapájajú 
do evanjelizácie vo svojom miestnom zbore. Tak získavajú vzácnych ľudí pre Krista. 
Je potrebné zdôrazniť, že ak evanjelizácia nebude prebiehať na úrovni miestneho 
zboru, nebude fungovať ani na úrovni celej cirkvi.
V súvislosti so zvestovaním evanjelia je dôležité, aby každý člen používal duchovné 
dary, ktoré dostal. Ako zbory by sme mali nielen povzbudzovať členov k tomu, aby 
rozpoznali svoje duchovné dary, ale tiež im poskytovať príležitosti na ich uplatnenie. 
Základný vieroučný článok č. 17 okrem iného hovorí: „Boh udeľuje všetkým členom 
cirkvi v každej dobe duchovné dary, ktoré má každý s láskou použiť v službe pre 
spoločné dobro cirkvi a ľudstva. Pôsobením Ducha Svätého, ktorý obdarúva kaž-
dého člena podľa svojej vôle, prejavujú sa tieto dary vo všetkých schopnostiach 
a služobnostiach, ktoré cirkev potrebuje na splnenie Bohom určených povinností.“ 
(Cirkevný poriadok, 2010, str. 150)
Osobný vzťah s Ježišom Kristom spolu s pochopením príbehu evanjelia nám umož-
nia správne pristupovať k ľuďom s ponukou záchrany. K evanjelizácii a svedectvu by 
nás mala motivovať snaha opätovať lásku, nie strach alebo pocit viny.



Úlohy tohto štvrťroka chcú prispieť k rozšíreniu biblických znalostí. Cieľom 
však nie je len získať nové poznatky, aj keby boli akokoľvek úžasné. Naším 
cieľom je použiť tieto poznatky pre dobro ľudí v našom okolí. Dajme im 
šancu získať večný život.
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