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Úvod: 

Oživenie a refOrmácia

Boží Duch sa usiluje o oživenie svojho ľudu v každej generácii. Oživenie je trvalá, 
každodenná skúsenosť. 
Naše srdce má sklon blúdiť a myseľ má tendenciu odchýliť sa od večných k svet-
ským veciam. Naše myšlienky tak ľahko skĺznu od nebeského k pozemskému. 
Príliš často sa ukazuje, že sme otrokmi hlboko zakorenených zlozvykov. Niekedy 
sme zmätení zo svojich postojov a reakcií.
To preto, že máme hriešnu prirodzenosť (ako dôsledok hriechu). (Jer 17,9) Je nám 
prirodzené odvrátiť sa od Božej cesty a ísť svojou vlastnou. (Iz 53,6) S apoštolom 
Pavlom kričíme: „Ja úbohý človek!“ (Rim 7,24 SEkP) A s Dávidom prosíme: „Obživ 
ma podľa svojej milosti!“ (Ž 119,159 Roh) 
Oživenie súvisí s túžbou Boha milosti a lásky prehĺbiť náš spoločný vzťah. On je 
iniciátorom oživenia. Jeho Duch v nás prebúdza túžbu. Jeho Duch nás usvedčuje 
z našej biedy. Jeho Duch zjavuje Ježišovu dobrotu a milosť.
V celých dejinách Boží Duch inicioval mocné prebudenia. Keď sa Izrael odchý-
lil od Božieho zámeru, Boh použil mladého kráľa Joziáša, aby národ priviedol 
späť k nemu. Potom nasledovalo veľké oživenie. Pri zasvätení chrámu Boh pove-
dal Šalamúnovi: „(Ak sa) môj ľud, po mne pomenovaný, pokorí, bude sa ku mne 
utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu 
hriech a jeho zem uzdravím.“ (2Par 7,14 SEkP) Boh chcel, aby Izrael splnil pod-
mienky na oživenie a okúsil moc oživenia, aby bolo svetlo jeho lásky zjavené 
celému svetu. 
Keď ľud reagoval na Božiu výzvu na oživenie, Boh mocne pôsobil. Tak to bolo 
v ranej kresťanskej cirkvi, počas reformácie aj v adventnom hnutí. A tak to bude 
aj v Božom ľude na konci času. Boží Svätý Duch bude vyliaty v plnosti a zem bude 
„osvietená jeho slávou“. (Zj 18,1)
Tento štvrťrok je zameraný na rôzne aspekty oživenia a reformácie. Spolu si 
budeme klásť otázky, napríklad: Aké podmienky treba splniť, aby Boh vylial 
svojho Ducha? Čaká Boh na nejaký magický okamih, aby v posledných dňoch 
zoslal na svoju cirkev svojho Ducha? Čo to znamená žiť Duchom naplnený život? 
Je niečo, čo môžeme urobiť my, aby sme spolupracovali s Bohom, a  mohli vďaka 
tomu už teraz prijať dážď Ducha Svätého? Kde sa začína oživenie a reformácia?
E. G. Whiteová o význame oživenia napísala: „Oživenie pravej zbožnosti medzi 
nami je našou najväčšou a najnaliehavejšou potrebou.“ (1SM 121) Nebo hovorí, 
že oživenie je veľmi dôležité. Môže byť niečo dôležitejšie? Keď budeme tento 
štvrťrok študovať témy ako modlitba a oživenie, Božie slovo a oživenie, svedec-
tvo a oživenie, dokončenie diela a oživenie a ďalšie súvisiace témy, modlime sa, 
aby Boh mocne prehováral k nášmu srdcu a priťahoval nás bližšie k sebe.



Prečo už teraz neotvoriť svoje srdce pre pôsobenie jeho Ducha? Prečo 
neprosiť, aby už dnes urobil v mojom živote niečo výnimočné? Boh odpo-
vie na vaše modlitby. Požehnanie z neba príde spôsobom, o akom ste ani 
netušili.

Mark Finley, známy evanjelista, pôvodom z Connecticut v USA, bol v rokoch 
2005 – 2010 viceprezidentom Generálnej konferencie CASD. Po odchode do 
dôchodku sa stal poradcom predsedu GK, kde pracuje na čiastočný úväzok 
v oblasti oživenia a reformácie. Pastor Finley a jeho manželka Ernestine majú 
tri deti a dve vnúčatá.


