
1 
 

“Minulosť s budúcnosťou---Obzrime sa dozadu, aby sme vykročili dopredu s Božím vedením” 
 
Dobré ráno a požehnanú sobotu! 
... 
Bol som požiadaný, aby som predstavil všetkých administrátorov divízií na pódiu. Predstavitelia 
divízií na pódiu plus MENA, prosím postavte sa na nohy. Toto sú predstavitelia trinástich svetových 
divízií plus MENA. MENA znamená – Blízko-východná severo-africká únia, ktorá je pripojená ku 
generálnej konferencii. Traja predstavitelia sú predsedovia, tajomníci a pokladníci. Hovorí sa, že 
predsedovia majú moc. Pokladníci majú peniaze. A tajomníci majú ktovie čo. ... Môžete sa posadiť. 
Náš rečník pre dnešné dopoludnie nepotrebuje predstavenie. Ale malé vysvetlenie je možno na 
mieste. Pre tých, ktorí ho nevideli od minulo-ročného zasadania v roku 2017, rečník vyzerá trochu 
inak. Pre väčšinu ľudí vyzerá ako ktokoľvek, len nie Ted Wilson. 
Ak nevyzerá ako osoba na fotke v občianskom preukaze, pravdepodobne nie je tou osobou. To je 
bezpečnostná vyhláška č. 101. 
Chcem uistiť očakávajúce zhromaždenie: Keď sa dnes ráno pozriete na rečníka, to čo vidíte nie je to 
čo dostanete. Napriek dôkazom o opaku, to čo vidíte nie je verzia skutočnej osoby upravená vo 
Photoshope. Je to skutočná osoba. Autentická, pravá, nepoškvrnená, neprestrojená a nefalšovaná. 
Niekedy nás naše zmysly zradia. Dnes dopoludnia nech nás viacej nezrádzajú. 
Za trochu nekonvenčným, neortodoxným výzorom nášho rečníka sa skrýva skutočný starší Ted 
Wilson. Nesmieme súdiť knihu podľa obalu. ... Alebo muža podľa jeho brady. ... 
Ani by sme nemali súdiť človeka, ktorý nemá bradu. 
Niektorí sa rozhodli že sa oholia do hladka. Lebo nasledujú príklad adventistickej priekopníčky 
Ellen Whiteovej. 
Iní nenosia fúzy a bradu, lebo tie odmietajú rásť na skalnatej pôde. 
Bratia a sestry, mládež a deti, členovia milovanej cirkvi adventistov siedmeho dňa, prosím privítajte 
skutočného, autentického a veľaváženého predsedu generálnej konferencie, staršieho Teda N.C. 
WIlsona. 
 
 
Dobré ráno bratia a sestry. V podstate som predvídal Dží-tího úvod. On má jeden z najunikátnejších 
štýlov. Dží tí, si skvelý priateľ a skvelý kolega, spolu s mojím ďalším kolegom Juanom Prestolom. 
Je pre mňa prednosť s vami spolupracovať. Chvála Pánu. 
Chcem obzvlášť poďakovať pastorovi Bernardovi, za to, že nám umožnil použiť ich priestory. Je 
veľká prednosť byť práve na mieste, na ktorom sa schádzali ďalšie dva adventistické zbory, vrátane 
známeho Dime tabernakl, o ktorom hovoril Jim Nix. Ďakujeme, že ste nám dnes umožnili byť 
súčasťou vášho spoločenstva. Áno on povedal – sme jedno. Amen. 
Dnes sme mali úžasnú sobotnú školu. Chvála Pánu za tím, ktorý pripravuje sobotnú školu. Verím 
im na 100%. Dúfam, že oživíte a obnovíte sobotnú školu tam, kde je to potrebné. A že posilníte 
každú sobotnú školu, aby slúžila na získavanie duší. 
A Stephanie Dawn, - Stephanie, ďakujeme ti veľmi pekne aj tebe Dan Thornton za  vašu nádhernú 
hudbu. Poprosili sme Stephanie, aby nás sprevádzala počas celého konferenčného stretnutia svojím 
krásnym hlasom, ktorý jej dal Boh. Ona nám bude slúžiť spolu s Danom, ktorý bude hrať na klavíri. 
 
Pozývam Vás, aby ste si otvorili epištolu Židom, 10. kapitolu. A tam verše 23 až 25. V tejto 
nádhernej kapitole čítame: 
"Držme pevne vyznanie našej nádeje, neochvejne. Lebo ten, ktorý zasľúbil je verný. 
A všímajme si jeden druhého kvôli tomu, aby sme sa podnecovali k láske a k dobrým 
skutkom, 
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neopúšťajúc naše spoločné zhromaždenie, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa 
navzájom, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň." 
Aké obrovské privilégium, že môžeme byť v Battle Creeku v Michigane, a zameriavať na 
"minulosť s budúcnosťou“ – obzerajúc sa dozadu, aby sme vykročili dopredu s Božím vedením 
v našom poslaní.  
Pán viedol svoj ľud a je pripravený cez neho vykonať svoje záverečné dielo hlásania posolstiev 
troch anjelov zo Zjavenia 14 a posolstva štvrtého anjela zo Zjavenia 18, ktoré vyzývajú ľudí, aby 
vyšli zo zmätku - do plnej biblickej pravdy.  
Posolstvá troch anjelov majú vo svojom jadre spravodlivosť Ježiša Krista. Som veľmi rád pastor 
Bernardo, že máte ten nápis tu za mnou. Kristus – naša spravodlivosť. ... ktorej stredobodom je jeho 
smrť na kríži. 
Jedna dôležitá myšlienka – jedna téma: Kristus – naša spravodlivosť - obracajúca ľudí späť k 
pravému uctievaniu Boha v príprave na Kristov skorý príchod. 
 
Keď sa tak stretávame v Battle Creeku, mnohí dnes vzdávajú hold našim priekopníkom tým, že 
majú na sebe oblečenie ako z 19. storočia. Dámy v dlhých šatách so štólami, a muži so 
staromódnymi kravatami a zaujímavými bradami. ... A ja som si so sebou doniesol aj palicu. 
Nepotrebujem ju, ale má taký zaujímavý ohyb. A patrila môjmu otcovi. Moju mamu a otca uvidíme 
už veľmi veľmi skoro. 
... 
Ale my sa takto neobliekame a nezdôrazňujeme 19. storočie v snahe vrátiť hodiny späť viac ako 
storočie, ale aby sme si pripomenuli, ako Boh viedol toto hnutie v minulosti.  
A aby sme získali dôveru, že to bude robiť aj naďalej - teraz aj v budúcnosti.  
 
Chcem pripomenúť silný prísľub, ktorý sa nachádza v knihe Črty zo života EGW, na strane 196, 
ktorý je vám všetkým dobre známy, ktorý napísala Ellen Whiteová, keď spomínala, ako Boh viedol 
tohto hnutie v prvých dňoch.  
Napísala toto: "Pri skúmaní našej minulej histórie, keď sme prešli každým krokom k nášmu 
súčasnému stavu, môžem povedať: Chvála Bohu! Keď vidím, čo Pán urobil, som naplnená 
údivom a dôverou v Krista ako vodcu. Nemáme sa čoho báť v budúcnosti, iba ... (preto sa tu 
stretávame) iba ak zabudneme na spôsob, akým nás Pán viedol a na jeho učenie v našej 
minulej histórii." 
 
Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa stretávame na výročnom zasadnutí roku 2018 v Battle 
Creeku, v Michigane, kde naša cirkev bola živená a kde dostala toľko dôkazov o Božom vedení 
počas formujúcich rokov adventného hnutia. Chcem obzvlášť poďakovať Jimovi Nixovi, G.T. 
Ngovi, Magdielovi Perez Schulzovi, Georgovi Egwakhemu, Sheri Clemmerovej, nášmu oddeleniu 
IT pri GK, sekretariátu, hospodárskemu úseku, mnohým dobrovoľníkom služby Adventistického 
dedičstva a špeciálnemu výboru konferencie LEAD, ktorá naplánovala silné semináre, fascinujúce 
zájazdy, zaujímavé prezentácie , pamiatky večere Pánovej a silné misijné zameranie za posledné 
dva dni. A dnes to nebude iné - keď zdôrazňujeme Božie celosvetové poslanie pred nami a keď 
skúmame jeho vedenie v minulosti. 
 
Súčasná spoločnosť je plná vplyvov, ktoré sa snažia vykoľajiť a destabilizovať Božiu cirkev z jej 
nebeského poslania hlásania prorockej pravdy v očakávaní Kristovho návratu. Moje dnešné kázanie 
je pre každého člena miestneho zboru na celom svete ... vrátane nás tu v Battle Creeku, pretože my 
všetci sme miestnymi členmi niekde. Držme pevne vyznanie našej viery ... ako to robili 
priekopníci. Oni čelili mnohým prekážkam a antagonizmu rovnako ako my. Ale držme pevne našu 
vieru v Božiu pravdu, v Jeho Slovo a v jeho lásku k Jeho cirkvi. 
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Táto cirkev nezlyhá, nepadne ... a nerozpadne sa. Vaša cirkev, Božia cirkev, naša cirkev dôjde až do 
konca v moci Ducha Svätého. ... Vyzývam vás ako miestnych členov cirkvi všade kde ste, či nás 
sledujete cez internet, alebo akokoľvek sledujete toto vysielanie, vyzývam všetkých – aj tu v tejto 
modlitebni – aby ste prosili o pozdný dážď Ducha Svätého, pretože vidíme, že svet okolo nás sa 
rozpadá. Boh vyleje svojho Ducha na všetkých, ktorí sa pokorujú a prispôsobujú svoj život jeho 
vôli, ako je vyjadrená v Jeho Svätom slove a v jeho pokynoch v spisoch Ducha proroctva. 
 
 
1. Moji spoluveriaci, členovia cirkvi, stojte pevne za biblickú pravdu, že Božstvo pozostáva z 
troch božských a rovnocenných osôb od vekov až na veky. Sú takí, ktorí možno hlásajú nejakú 
odchylnú a mätúcu anti-trinitársku heréziu. Naši priekopníci čelili tomuto problému a boli privedení 
k správnemu pochopeniu skrze Písmo a usmernenia spisov Ellen Whiteovej. Bratia a sestry po 
celom svete, držte pevne a stojte pevne za Božiu pravdu! On je s vami. 
 
2. Členovia cirkvi, možno sú niektorí, ktorí zavádzajú a prinášajú svetskosť v osobnom obliekaní, v 
životnom štýle a správaní sa v cirkevnom živote a aktivitách. Bratia a sestry po celom svete, stojte 
pevne za Božiu jednoduchú pravdu a životný štýl! 
 
3. Možno sú takí, ktorí nadmerne zdôrazňujú sociálne záležitosti, pričom bagatelizujú alebo 
zanedbávajú biblickú pravdu a jej význam pre dnešnú spoločnosť. Áno, existujú isté sociálne 
záležitosti, ktorými sa musíme zaoberať, ale vždy v kontexte Božej poslednej výstrahy pre posledné 
dni a nikdy na úkor vyššieho poslania hlásania posolstiev troch anjelov a Kristovej spravodlivosti. 
Nedovoľte, aby niečo zatienilo Božie posolstvo pre posledné dni, ktoré nám bolo nariadené hlásať. 
Bratia a sestry po celom svete, stojte pevne za Božiu pravdu! ... Boh je s vami! Ježiš volá v Zjavení 
Jána 3:11: "Hľa, prídem rýchlo. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!" 
 
4. Priatelia, možno tiež stretávate takých, ktorí sa pokúšajú neutralizovať dodržiavanie soboty a 
biblické stvorenie. Bratia a sestry po celom svete, stojte pevne za Božie Slovo a Jeho pravdu, že 
táto Zem bola stvorená za šesť doslovných dní v nedávnej minulosti, so Sobotou ako pamätníkom 
Božieho stvorenia! "Pamätajme na sobotný deň, aby sme ho svätili!" 
 
 
5. Alebo niektorí z vás možno stretávajú takých, ktorí prejavujú pohŕdanie voči každému, kto chce 
žiť jednoduchým, zdravým životným štýlom na báze rastlinnej stravy podľa rád Biblie a Ducha 
prorockého. Bratia a sestry po celom svete, stojte pevne za Božiu pravdu! 
 
6. Bratia a sestry, niektorí vo vašom miestnom zbore možno prejavujú zvláštnu nezávislosť ducha, 
ktorá vedie k nejednote. Ale sú mnohí v Božej cirkvi po celom svete, ktorí vzdorujú týmto pokusom 
a Pán zvíťazí! Priekopníci čelili podobným situáciám, ale ten istý Boh, ktorý viedol ich, stále vedie 
aj nás dnes. Pridŕžajte sa Božieho Slova! V Zjavení Jána 2:25 vás sám Kristus vyzýva: "držte to, čo 
máte, dokiaľ neprídem." 
 
 
7. Existujú vplyvy mimo aj vnútri cirkvi, ktoré sa snažia zmeniť Božie zriadenie biblického 
manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou. Bratia a sestry po celom svete stojte pevne za 
Božie Slovo, pretože potvrdzuje biblické manželstvo, biblickú ľudskú sexualitu a biblickú rodinu, 
ktorú ustanovil sám Boh. ... 
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8. Priatelia, vo vašom miestnom zbore sú možno takí, ktorí prejavujú nedostatok duchovného 
rešpektu voči cirkevnej autorite. Moji bratia a sestry po celom svete, buďte silní a stojte pevne za 
Božiu pravdu! 
 
9. Možno stretávate niektorých, ktorí šíria znevažujúce poznámky a nezáujem o Ducha proroctva. 
Priatelia, Duch proroctva je jeden z Božích najväčších darov pre jeho cirkev ostatkov posledných 
dní. Ellen Whiteová bola inšpirovaná samotným Bohom. Naďalej stojte pevne za Božiu pravdu v 
duchu proroctva! 
 
 
10. Možno sú takí, ktorí propagujú nebiblické a nezdravé metódy rastu cirkvi, ktoré odhaľujú 
nedôveru k Božiemu slovu a inšpirovaným radám. Pokračujte vo vzdorovaní týmto pokusom. 
Priekopníci čelili čudným problémom, ale neboli sami a ani vy nie ste sami ... Boh je s vami. Držte 
sa pevne Božieho Slova. V prvej Tesaloničanom 5:21 sa hovorí: "Všetko podrobte skúške; a 
držte to, čo je dobré." 
 
11. Bratia a sestry, niektorí maria jedinečnú úlohu Božieho adventného hnutia v prospech 
ekumenických vplyvov. Vyhnite sa ekumenickým kompromisom a stojte pevne za Božiu pravdu! 
 
12. V niektorých oblastiach sveta mnohí z vás čelia intenzívnemu prenasledovaniu pre vašu biblickú 
vieru. Bratia a sestry, necíťte sa sami! Stojte pevne za Božiu pravdu! Jeho anjeli vás ochraňujú. 
 
13. Niektorí v našej cirkvi sa pokúšajú zľahčovať, deformovať alebo dokonca zničiť Kristovu 
ponúkanú spravodlivosť skrze vieru - tým, že popierajú Jeho ospravedlňujúcu a posväcujúcu moc. 
Avšak Božie usmernenie v liste Filipanom 2:12 a 13 zostáva relevantné až dodnes: "A tak, moji 
milovaní, ako ste vždycky poslúchali, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v 
mojej neprítomnosti, s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení;  lebo je to Boh, ktorý 
vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre svoju záľubu." 
 
Je to Kristova spravodlivosť, - ospravedlňujúca aj posväcujúca spravodlivosť, ktorá pôsobí v nás, 
keď sa pokorne podriaďujeme jemu v každodennej modlitbe a biblickom štúdiu. My sme spasení 
Božou milosťou jedine skrze vieru. Pastor, ešte raz ďakujem za toto zdôraznenie - Kristus je naša 
spravodlivosť. 
V knihe Kristove podobenstvá na strane 69, sa píše: "Kristus čaká s dychtivou túžbou na to, že 
bude   prejavený vo svojej Cirkvi. Keď bude Kristov charakter dokonale napodobnený v Jeho 
ľude, potom príde, aby uplatnil svoj nárok a vzal si ich ako svojich vlastných."  
Chcem Vám povedať, bratia a sestry: Kristus v nás vytvorí svoj charakter, keď mu budeme denne 
odovzdávať svoju vôľu. Boh má v úmysle, aby sa jeho ľud ostatkov úplne spoliehal na Krista, Jeho 
spravodlivosť a jeho schopnosť plne zachrániť skrze Jeho ospravedlňujúci a posväcujúci proces ... 
... a to všetko skrze Jeho spravodlivosť, a nie našu.  
 
Ellen White napísala, a toto je veľkolepý výrok: V Review and Herald, 10. marca 1903: 
"Spravodlivosť vo vnútri je dosvedčená spravodlivosťou navonok. Ten, kto je spravodlivý vo 
vnútri, nie je bezcitný a nepríjemný, ale každý deň rastie na obraz Krista, a prechádza od sily 
k sile. Ten, kto je posvätený pravdou, bude prejavovať sebaovládanie a bude kráčať 
v šľapajach Krista, kým sa milosť nestratí v sláve. Spravodlivosť, ktorou sme ospravedlnení, 
je nám pripočítaná (pripísaná). Spravodlivosť, ktorou sme posvätení, je nám udelená 
(vštepená). Prvá je naším oprávnením do neba, druhá je našou spôsobilosťou pre nebo."  
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Aká prednosť, že máme uistenie Božej moci v našich životoch! Bratia a sestry po celom svete, nie 
ste sami ...... stojte pevne za Božiu pravdu a jeho spravodlivosť! 
... 
14. Môžu byť aj iní, ktorí odstraňujú dôraz na špecifické Kristocentrické doktríny Biblie, a kritizujú 
Boží prorocký časový plán, vrátane kľúčového ukončenia 2300-denného proroctva v roku 1844. ... 
Avšak v cirkvi sú mnohí z vás, ktorí týmto pokusom vzdorujú ... a nie ste sami.  
Priekopníci čelili týmto problémom, ale tak ako bol Boh s nimi, je aj s vami dnes.  
 
Druhá Timoteovi, 1. kapitola, verše 13 a 14 hovorí: "Drž sa príkladu zdravých slov, ktoré si 
počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. 
To krásne poverenie, čo ti bolo zverené, stráž a zachovaj Svätým Duchom, ktorý prebýva v 
nás. 
 
15. Verní bratia a sestry po celom svete, sú tí, ktorí padajú pod ťažkosťami každodenného života 
bez toho, aby dovolili Bohu, aby ich viedol. Chcem vám povedať, že dnes je veľa ľudí, ktorí nie sú 
až v takom pohodlnom rozpoložení ako my dnes. Pamätajte na nich, modlite sa za nich, 
a povzbudzujte ich. Niektorí ľudia sa odvrátili od svojho záverečného poslania pod vplyvom 
lákadiel sveta. Necíťte sa sami ...... stojte pevne za Božiu pravdu a hľaďte na Ježiša vo vašom 
každodennom živote, ako to robili naši priekopníci! 
 
16. Vo vašom miestnom zbore alebo inde sú možno takí, ktorí zavádzajú svetskú hudbu a nebiblické 
štýly bohoslužby do našich zborov alebo na duchovné zhromaždenia ... ... Avšak v cirkvi sú mnohí, 
ktorí týmto pokusom odporujú, ako to robili naši priekopníci v minulosti... ... Necíťte sa sami, Boh 
je s vami. V Židom 3: 6 sa hovorí: "... Držme dôveru a radosť nádeje pevne až do konca." 
 
17. Bratia a sestry, sú takí, ktorí druhých odrádzajú a ... v niektorých prípadoch dokonca zakazujú 
voľné rozširovanie a distribúciu kníh inšpirovaných nebom, ako je Veľký spor vekov. Avšak Ellen 
Whiteová vyhlásila, že jej prianím je, aby kniha Veľký spor vekov bola rozšírená viac ako 
akákoľvek iná kniha, ktorú kedy napísala. Bratia a sestry po celom svete ... ... stojte pevne za Božiu 
pravdu! 
 
18. Milá cirkevná rodina, v našich radoch sú takí, ktorí znevažujú naše nádejné očakávanie, že 
budeme poslednou generáciou pred Kristovým skorým príchodom. Pýtam sa: "Kto v tejto 
miestnosti alebo po celom svete by nechcel byť súčasťou poslednej generácie a vidieť Ježiša 
prichádzať vo svojom živote?" ... 
Aká prednosť je vedieť, že Kristus sa chce vrátiť čo najskôr, a my môžeme byť pripravení na Jeho 
príchod a zdieľať túto nádej v úplnej závislosti na Kristovi – našej Spravodlivosti. 
 
Naše skutky nás nespasia ... ale závislosť na Kristovi a Jeho ospravedlňujúcej a posväcujúcej 
spravodlivosti nás spasí a spôsobí, že budeme každý deň viac a viac podobní jemu. Bratia a sestry 
po celom svete, my sme zjednotení v našej nádeji na Kristov skorý príchod. – Stojte pevne za Božiu 
pravdu! 
 
Z Božieho povolania sme sa dostali na jedinečné miesto v dejinách - ako cirkev Adventistov 
siedmeho dňa. Boh chce, aby sa jeho cirkev posunula vpred na ceste k večnému mestu pod vedením 
samotného Krista. Pred Božím ostatkom ležia ťažké dni, pretože diabol použije všetko, čo môže, 
proti pokroku Božieho adventného hnutia.  
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Vieme, že prichádza odpadnutie Omega, ktorá vyskúša všetkých členov cirkvi, či sa úplne spoľahnú 
na Boha, aby sa vyhli veľkému a ohromnému podvodu. 
Nachádzame sa v Battle Creeku, kde začalo odpadnutie Alfa, a prichádza Omega. 
V priestoroch Ellen dží White Estejtu v sídle generálnej konferencie je veľký obraz s názvom 
"Kristus úzkej cesty", ktorý vyobrazuje Boží ľud, kráčajúci po ceste v zradnom prostredí. Mnohí z 
vás ho videli - a boli ohromení, ako adventistický maliar veterán - Elfred Lee (pred pár týždňami 
som ho stretol v Mexiku) - ako Elfred Lee zobrazil videnie Ellen Whiteovej, ktoré ukazuje súženia a 
víťazstvá Božieho ľudu ostatkov posledných dní, ktorý ide po stále sa zužujúcej ceste.  
 
Kým Boží ľud - ako jednotlivci, tak aj ako jednotné telo – bude mať oči upreté na Krista, ktorý je na 
konci cesty, dovtedy bude v bezpečí. Prestaňme sa pozerať jeden na druhého, prestaňme sa pozerať 
na takzvaných "externých" odborníkov, prestaňme sa pozerať na svetské vplyvy a moderné 
obchodné praktiky, prestaňme sa pozerať na bludné teologické myslenie, prestaňme sa pozerať na 
ľudské vymyslené metódy rastu cirkvi a obráťme naše oči na Ježiša.  
 
Ježiš Kristus je pravým vodcom tejto cirkvi. A on je jediný, ktorý nás môže bezpečne doviesť do 
nášho nebeského domu. 
Jednou z našich tém pre toto zasadanie výboru v roku 2018 je: "Oslovme svet" a "vernosť jeho 
prorokom." Svet môžeme osloviť, keď si budeme pamätať, ako Boh pracoval skrze svojich 
prorokov v Biblii a prostredníctvom diela Ellen G Whiteovej.  
Aké úžasné je byť tu v Battle Creeku a pripomínať si tie biblické texty, ktoré potvrdzujú Božie 
pôsobenie skrze svojich prorokov! 
II. kniha Paralipomenon 20. kapitola, verš 20: "Verte v Hospodina, svojho Boha, a budete 
upevnení; verte v jeho prorokov a bude sa vám dariť!" 
Amos 3. Kapitola, 7. verš : "Lebo Pán Hospodin nečiní nič, ak nezjaví svoje tajomstvo svojim 
služobníkom prorokom." 
 
Dnes si pripomíname biblické míľniky, ktoré nám Boh zanechal po celej ceste, a sme odhodlaní 
nabrať pevnú odvahu do budúcnosti, keď otvára cestu pre to, aby Jeho cirkev splnila svoje prorocké 
poslanie. Boh chce, aby "držali pevne vyznanie našej viery - neochvejne." Toto napredujúce 
adventistické hnutie má pred sebou nádherný slávny osud. V Kristovom mene a v sile Ducha 
Svätého pokračujeme s dôverou ďalej v našom poslaní ----- v hlásaní druhého príchodu Krista v 
kontexte troch anjelských posolstiev. Držte pevne to, čo vám bolo dané! 
Božie zjavné jednanie s cirkvou adventistov siedmeho dňa počas celej histórie nám pripomína jeho 
večnú lásku a jeho túžbu, aby si Jeho ľud zachoval úplnú závislosť na Ňom - a splnil to, o čo  ho 
žiada. Môžeme sa veľa čo naučiť z Božieho vedenia nielen v histórii našej vlastnej cirkvi, ale aj z 
Božieho vedenia jeho ľudu v priebehu stáročí, vrátane Izraelitov. Dva známe biblické príbehy 
ilustrujú vzrušujúci spôsob, akým Boh vedie svoj vyvolený ľud: 
Jozue 3. kapitola opisuje, ako sa Izraeliti blížili k rieke Jordán po štyridsaťročnom putovaní po 
Sinajskej púšti (následkom súdu proti tým, ktorí vlastne neverili Božiemu slovu ani sa nespoliehali 
na jeho moc). Bola to cesta zázrakov počas tých 40 rokov putovania. 
Patriarchovia a proroci, strana 483 uvádza: "Zástup zostúpil na hranicu rieky Jordán. Všetci 
však vedeli, že bez božskej pomoci nemôžu dúfať, že prejdú na druhú stranu. V tomto ročnom 
období - na jar – topiace sa snehy z hôr zdvihli hladinu Jordánu natoľko, že rieka pretekala 
cez svoje brehy, a tak bolo nemožné prebrodiť ju na obvyklých miesta. Boh chcel, (to je úžasná 
veta) – Boh chcel, aby prechod Izraelitov cez Jordán bol zázračný." 
 
Niekedy nás Boh privádza do ťažkých alebo dokonca nemožných situácií - osobne alebo ako 
cirkevnú rodinu – aby vybudoval náš charakter a inšpiroval našu vieru, keď vidíme, ako on zariadi 
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náš prechod cez tieto ťažkostí. Boh chce, aby sme pamätali na jeho zásahy v našich životoch, ako 
Izraeliti po prechode cez Jordán, s aby sme si stavali míľniky - pamätníky, ktoré by priniesli slávu 
Jemu, a nie nám. 
 
Kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy do stredu Jordánu, zostali tam, kým všetci neprekročili rieku. 
Predtým než kňazi opustili stred rieky, Jozue vyzval zástupcu každého z dvanástich pokolení, aby 
vzali veľký kameň z riečneho koryta, ktorý mal predstavovať ich pokolenie pri stavaní pamätníka.  
Jozue 4. kapitola, verše 6-7. Tam sa hovorí: "Aby vám to bolo na znamenie vo vašom strede. 
Keď sa voľakedy budú pýtať vaši synovia a povedia: Čo tieto kamene znamenajú pre vás? 
Vtedy im odpoviete, že vody Jordána sa kedysi boli odrezali pred truhlou zmluvy 
Hospodinovej; keď išla cez Jordán, vody Jordána sa boli odrezali, a tieto kamene budú na 
pamiatku synom Izraelovým až na veky." 
 
Boh nás dnes volá, aby sme pamätali na to, čo urobil v minulosti v Battle Creeku a na celom svete, 
aby sme sa nebáli budúcnosti. My si nerobíme modlu z Battle Creeku alebo iných miest 
adventistického dedičstva, (je ich veľa a dúfam, že sa vám podarí navštíviť každé z nich – je 
dôležité, aby sme udržiavali tie miesta, aby sme nezabudli) ... ale dávame tým Bohu slávu za Jeho 
vedenie a ...... pamätáme! Kamenný pamätník prechodu Izraelitov cez Jordán im mal pripomínať, čo 
Boh urobil pre svoj ľud. To je to, čo sme robili v Battle Creeku od štvrtka večera ---- pripomíname 
si Božie mocné vedenie! 
Avšak Boh chce, aby sme sa nielen pozerali späť, ale aby sme sa s radostným očakávaním pozerali 
dopredu na to, čo urobí pre svoju cirkev ostatkov v každom miestnom zbore a spoločenstve, keď sa 
budeme držať našej viery a budeme sa zapájať v programoch Oživenie a reformácia, Misia v 
mestách, v komplexnej zdravotnej službe, Zapojenie všetkých členov v TMI a mnohých ďalších 
misijných iniciatívach, - keď budeme očakávať a urýchľovať Kristov skorý návrat. 
 
Minulý mesiac som mal v Krasnodare, v Rusku, česť stretnúť sa s Ludmilou Verlanovou, ktorá riadi 
organizáciu zameranú na špeciálne potreby ľudí zvanú "Rostok", čo v ruštine znamená "Výhonok". 
... Ludmila a jej spolupracovníci poskytujú úžasnú službu tým, ktorí majú mozgovú obrnu, autizmus 
a iné špeciálne potreby. Kristovský spôsob, ktorým sa Ludmila približuje k mladým ľuďom, je 
úžasný. Využíva hudbu, umenie, cvičenie a špeciálnu vzdelávaciu terapiu.  
Doniesol som si domov túto milú maľbu, ktorú urobili mladí ľudia, ktorí trpia autizmom a obrnou. 
Ktorí sú v rôznych ťažkých situáciách. Toto je cenný dar, ktorý som dostal v Krasnodare. 
Výsledky sú inšpiratívne a požehnané Bohom, keď kráčame v Kristových šľapajach! Podporujte 
misiu skrze poskytovanie špeciálnych služieb vo vašom zbore a na vašom území v rámci iniciatívy 
Zapojenia všetkých členov v TMI. 
Ďalší dôkaz Božieho vedenia prišiel v auguste v Pueble v Mexiku, keď som sa zúčastnil 
zhromaždenia zameraného na dynamickú evanjelizáciu "malých skupín" kde bolo takmer 5 000 
vedúcich malých skupín v Inter-oceánskej mexickej únii.  
 
Toto obrovské zhromaždenie v rámci TMI bolo poznačené neuveriteľným nadšením žien a mužov, 
mladých ľudí a starších ľudí, ktorí sa sústredili na naše poslanie. Nerozptyľujú sa svetskými vecami 
alebo nepodstatnými záležitosťami, ale sú plne zapojení do získavania duší. 
Moc Ducha Svätého je neklamná. V roku 2017 sa v Inter-oceánskej mexickej únii pripojilo k cirkvi 
viac ako 15 000 členov. Za rok 2018 už majú okolo 14 000 krstov – a pravdepodobne do konca roka 
to bude až 20 000. Toto je moc Ducha Svätého ... Toto je Total Member Involvement (zapojenie 
všetkých členov)! Táto únia, podobne ako mnohé iné na celom svete, sa zameriava na poslanie 
cirkvi.  
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Ich témou v Pueble, v Mexiku, bolo "Primero la Mision!" Misia na prvom mieste! Bolo vzrušujúce 
vidieť toto zameranie na misiu, ako členovia držia svoju vieru v Božie vzácne slovo. Títo vzácni 
členovia cirkvi sú inšpirovaní Božím vedením v minulosti a tým, čo pre nich bude robiť v 
budúcnosti. 
Takže, ako tento pohľad do minulosti inšpiruje vás do budúcnosti? Keď budúci týždeň odtiaľ 
odídete, akú správu donesiete domov, do predných línií po celom svete? Prinesiete dobrú správu 
alebo zlú správu? Budete zdôrazňovať nejaký negatívny prvok, o ktorom sa možno bude 
diskutovať, alebo so sebou prinesiete nebeské poverenie, ktoré je zverené každému z nás ako 
adventistom siedmeho dňa? Udržíte našu jedinečnú perspektívu zameranú na čas konca, keď budete 
robiť misijné plány pre budúcnosť? Akú správu prinesiete z výročného zasadania výboru v roku 
2018, aby ste inšpirovali Boží ľud na celom svete? 
 
Všetko záleží na vašom výhľade. Keďže my sme dnes duchovným Izraelom na ceste do neba – na 
tej úzkej ceste s Kristom ako hlavou, vráťme sa k synom Izraelovým a ich ceste do zasľúbenej 
zeme. Štyridsať rokov pred touto vážnou udalosťou, keď prekročili tú rieku – rieku Jordán do 
Kanaánu a postavili ten míľnik a pamätník, Mojžiš poslal do Kanaánu dvanásť vyzvedačov, aby 
zistili všetko, čo mohli o zemi, ktorú im Boh im zasľúbil. Akú správu priniesli späť? 
Otvorte si so mnou 4.Mojžišovu 13. Kapitolu. V druhej časti 21. verša ich Mojžiš vyzval: 
"Vzmužte sa a vezmite a doneste z ovocia zeme."  
 
Po štyridsiatich dňoch dvanásti vyzvedači priniesli správu. 
Verš 24 hovorí, že: odrezali stade strapec hrozna, ktorý bol taký veľký, že ho niesli dvaja na 
drúku, a okrem toho vzali aj z granátových jabĺk a z fíg. 
Keďže som vyrastal v Káhire, v Egypte, môžem vám povedať, že figy a granátové jablká sú veľmi 
dôležité. 
V 28. verši vyhlásili, že "... naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie." Bola to dobrá 
správa! Avšak, tak ako pri mnohých správach, aj v tej bola istá negatívna informácia, ktorá 
spôsobila, že aj zvyšok príbehu bol vnímaný negatívne. Vo verši 29 desať vyzvedačov hlásilo: 
"Lenže ľud, ktorý býva v zemi, je silný a mestá sú opevnené a veľmi veľké." 
Oni priniesli zlú správu. Poznáte ten príbeh: 
Potom sa postavil Kálef a utíšil ľud a povedal vo verši 31: "Áno, len poďme hore a zaujmime ju 
dedične, lebo ju určite dokážeme ovládnuť."  
Avšak desať ďalších vyzvedačov odporovalo vo verši 32 so zlým hlásením: "Nebudeme môcť ísť 
hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my."  
Falošne tvrdili, že krajina požiera svojich obyvateľov, čo bola lož, lebo pred chvíľou povedali, že 
oplýva mliekom a medom. Hlásili, že videli mužov veľkej postavy a vo verši 34 povedali:  
"Boli sme proti nim ako kobylky – tak sa nám videlo..."  
Mali "kobylkový komplex".  
Keď sa pozriete na váš miestny zbor, na miestne združenie, pole, na vašu úniu či divíziu, zbavte sa v 
sile Ducha Svätého "kobylkového komplexu".  
Nevyslovujte slová: "Ó, ale je ťažké predstaviť Bibliu a duchovné veci ľuďom tu v našej sekulárnej, 
pohanskej alebo nekresťanskej oblasti. Naša cirkev je taká malá, že nikto nám nevenuje pozornosť. 
Sme ako malé kobylky. Prečo by sme sa mali snažiť niečo robiť?" 
Keď takto zmýšľate, prinášate zlú správu. 
Bratia a sestry po celom svete, my nie sme kobylky. My sme "adventisti siedmeho dňa" vedení 
samotným Ježišom Kristom. 
[AMEN] 
Prinesme dobrú správu! Sme Boží ľud ostatkov so špecifickým posolstvom, poslaním a menom, 
ktoré nás identifikuje ako "tých, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo 
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Ježišovo". Naši priekopníci, ktorí chodili práve tu po uliciach Battle Creeku, si sotva dokázali 
predstaviť, že toto hnutie sa tak rozrastie, že obsiahne svet s takmer 21 miliónmi členov v asi 215 
krajinách tohto sveta. 
 
Keď kráčame pod Kristovým vedením po tej úzkej ceste, mali by sme pamätať, že v prvých dňoch 
cirkvi, keď bolo štúdium Biblie ústrednou črtou hnutia, cirkev adventistov siedmeho dňa bola 
primárne vedená mladými ľuďmi.  
Vyzývam dnešných mladých adventistov, aby sa postavili za biblickú pravdu a aby nadviazali na 
toto veľké duchovné dedičstvo. Zapojte sa vo svojom miestnom zbore do misijnej práce a do 
silného hlásania pravdy prostredníctvom osobného a verejného svedčenia. Starší ľudia, poznajte 
svojich mladých ľudí. Povzbudzujte ich. Naučte sa ich mená. Škoľte ich. Dajte mládeži prácu 
a pošlite ich do miest a dedín vo vašich oblastiach s programami ako "Jeden rok v misii" a ďalšími 
programami služby a misie. Bolo pre mňa prednosťou zúčastniť sa v júli 2018 globálneho kongresu 
vedúcich mládeže v Kasseli v Nemecku, ktorý zorganizovalo oddelenie pre mládež pri generálnej 
konferencii a vedúci divízií. Bolo vzrušujúce vidieť takých odovzdaných mladých duchovných 
vodcov z celého sveta, plných zmyslu pre poslanie a ochotných podriadiť sa vedeniu Ducha Svätého 
pri dokončení Božieho diela. 
Povzbudzujte našich mladých ľudí, aby mali hlboký vzťah s Bohom prostredníctvom štúdia Biblie a 
modlitby ... a potom aby sa plne zapojili do evanjelizácie a služby. Odolajte pokušeniu len zabávať 
mladých ľudí, ale namiesto toho učte ich - aj všetkých členov - ako byť aktívni v službe iným. 
Nepodľahnite svetským a charizmatickým vplyvom, ktoré ako sa zdá, prenikajú do našich 
bohoslužieb tým, že napĺňajú mysle ľudí hudbou, ktorá oslavuje seba, a nie Boha. Povzbudzujme 
náš duchovný život tým, že budeme v našich srdciach uchovávať piesne na chválu Boha a spievať 
horlivé piesne a iné vhodné piesne, ktoré nás pozdvihujú do neba.  
Aké radostné bolo spievať všetky tie piesne tu – tento víkend. 
Pomôžte ostatným putujúcim po úzkej ceste, aby odolali nutkaniu upriamiť svoju vieru na 
pohyblivé piesky emocionálneho zmätku, ktorý odvádza – ktorý odvádza od pevnej biblickej 
pravdy. Namiesto toho povzbudzujte členov cirkvi, aby kládli základy na pevnej skale Božieho 
svätého Slova a aby sa upevnili na jasnom "takto hovorí Hospodin" a aby "držali pevne vyznanie 
našej nádeje - neochvejne". 
 
V septembri som mal úžasnú prednosť navštíviť malé evanjelizačné školiace stredisko v Mysene v 
Nórsku. Mali sme skvelý zážitok, keď sme navštívili zamestnancov a študentov na Mattesonovej 
misijnej škole, podpornej služobnosti v Nórskej únii - v Transeurópskej divízii.  
Moji bratia a sestry, milí vedúci a členovia, prejavme silné povzbudenie organizácii ASI a iným 
privátnym podporným služobnostiam. Oni sú silným príspevkom a pomáhajú nám v misii. 
Každoročne tento evanjelizačný inštitút v Nórsku prijíma dvanásť študentov, a školí ich, aby 
získavali duše pre Krista v misijných aktivitách. Bol som ohromený ich oddanosťou a láskou k 
Ježišovi ...... ich jednoduchým, láskavým a pokorným prístupom k životu. Dalo sa vidieť, že Kristus 
vládne ich srdciam. Som hrdý na našich oddaných mladých ľudí, ktorí sa zameriavajú na Slovo a 
dávajú všetko pre Pána, keď prinášajú dobrú správu. 
 
Naša raná cirkev adventistov siedmeho dňa sa vyvinula z intenzívneho biblického štúdia a vážnych 
modlitieb za pravdu. Naši priekopníci boli vedení Duchom Svätým a objavili biblické pravdy a 
piliere našej viery, ktoré sú pre nás také vzácne. Títo oddaní priekopníci tu v Battle Creeku a inde, v 
jednoduchej viere, prijímali Bibliu tak, ako je napísaná, aj keď ich nasmerovala preč od niektorých 
najrozšírenejších bludov, ktoré boli populárne v cirkvách v tej dobe. V Kristových podobenstvách, 
na strane 79, čítame: 
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"Tak ako v dávnych dobách, špeciálne pravdy pre túto dobu nenachádzajú cirkevné autority 
(odborníci), ale muži a ženy, ktorí nie sú príliš učení alebo príliš múdri na to, aby verili 
Božiemu slovu." 
 
My nazývame tieto vzácne pravdy základné vieroučné výroky. Sú to naše "orientačné míľniky" a 
piliere našej viery, ktoré založili pokorní a oddaní priekopníci. A týmito piliermi sa nesmie hýbať! 
Vy a ja sme dedičmi biblického dedičstva priekopníkov. Nikdy nehovorte, že doktríny sú suché, 
legalistické a bezcenné ... Každá z nich je živá a dynamická, pretože Kristus je základom a stredom 
všetkých našich vieroučných bodov. 
Nebuďte kobylkami! Doneste dobrú správu z výročného zasadania výboru roku 2018! Nikdy sa 
nehanbite za to, že ste adventistom siedmeho dňa. Vyslovujte náš názov s jasným úsmevom. Tento 
drahocenný názov: adventisti siedmeho dňa vyjadruje, odkiaľ sme prišli - že Boh je náš Stvoriteľ, 
ktorý stvoril túto zem za šesť doslovných dní len nedávno a odpočinul v siedmy deň - v sobotu. Náš 
vzácny názov, ktorý vybrali naši priekopníci, vyjadruje nielen to, odkiaľ sme prišli, ale aj na to, kam 
ideme ako "adventisti", ktorí veria v skorý, doslovný, počuteľný a viditeľný návrat Ježiša Krista. 
Aké úžasné dedičstvo dostali naši priekopníci z neba a teraz je prenesené na nás, aby sme mohli 
skutočne pochopiť, že máme minulosť s budúcnosťou! 
Akú správu prinesiete z tohto výročného zasadnutia v roku 2018? ---- Správu o ústupe od 
špecifického adventistického posolstva, ktoré urobilo cirkev takým silným majákom svetla pre svet, 
alebo sa budete zhromažďovať pod Božie vedenie, keď pôjdeme dopredu s poslaním smerom k 
Zasľúbenej zemi!? 
 
Páči sa mi tento nápis. Mali ste to vidieť v Pueble v Mexiku: Priméro la misión – Misia na prvom 
mieste! 
Nech nás Boh žehná keď pôjdeme vpred. 
V knihe Evanjelizácia, na strane 696, čítame: "Štyridsať rokov nevera, reptanie a búrenie sa 
bránili starému Izraelu vstúpiť do Kanaánskej zeme. Rovnaké hriechy odďaľujú vstup 
moderného Izraela do nebeského Kanaánu. Ani v jednom prípade nezlyhali Božie sľuby. Je to 
nevera, svetskosť, neposvätenosť a nepokoje medzi vyznávajúcim Božím ľudom, ktoré nás 
zdržiavajú v tomto svete hriechu a žiaľu toľko rokov ... Zvestovaním evanjelia svetu je v 
našich silách urýchliť návrat nášho Pána." 
Boh sa spolieha na nás všetkých, že prinesieme dobrú správu! Hlásanie troch anjelských posolstiev 
sa bude šíriť ako oheň v každej časti tohto sveta – v moci Ducha Svätého. Využite iniciatívu „Total 
member involvement“ kedy každý robí niečo pre Ježiša.  
Poviem vám – evanjelizácia, verejná evanjelizácia, kedy vidíme ľudí ako sa krstia, ako sa pripájajú 
k cirkvi ostatkov – toto je najvyšším cieľom iniciatívy „TMI – zapojenie všetkých členov“. 
V knihe Evanjelizácia, na strane 699, sa píše: "Keď sme cele, úplne zasvätení Kristovej službe, 
Boh to rozpozná vyliatím svojho Ducha v hojnej miere. Ale to sa nestane, kým čo najväčšia 
časť cirkvi nebude spolupracovať s Bohom." 
 
Existuje veľa misijných príbehov po celom svete. Keby sme vás požiadali o skúsenosti, boli by sme 
tu celý týždeň a počúvali by sme úžasné príbehy každého z vás. 
Po celom svete je veľa misijných príbehov o tom, ako Pán obrátil srdcia ľudí k Nemu a biblickej 
pravde.  
V januári tohto roka sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov generálnej konferencie pri 
Cancune v Mexiku. Bolo to ročné plánovacie stretnutie na mieste, ktoré často používa Inter-
americká divízia na rôzne stretnutia. Koordinátorom udalostí pri mnohých z týchto programoch je 
Jorge Molina, ktorý je majiteľom spoločnosti na plánovanie podujatí. V priebehu rokov Jorge 
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spolupracoval s cirkvou adventistov siedmeho dňa ... a sledoval ju a počúval ju. Bol oslovený tými 
stretnutiami, ľuďmi a biblickou pravdou.  
 
Duch Svätý ticho pracoval na Jorgeho srdci. 
Po príchode na letisko v Cancune v januári, mi Jorge v tichosti povedal (keď sme cestovali autom): 
"Pastor, počas vášho pobytu by som s vami chcel hovoriť o niečom dôležitom." Povedal som mu, že 
určite si nájdeme čas. A neskôr sme mali dobrý rozhovor, pretože Jorge vysvetlil, že po tom, ako 
sledoval a počúval adventistov siedmeho dňa počas všetkých týchto stretnutí v priebehu rokov, sa 
rozhodol, že sa dá pokrstiť. Aká radostná správa! Zorganizovali sme pre Jorgeho štúdium Biblie cez 
pastora Presena Delgadilla zo zboru v Guadalajare. Dnes bude Jorge pokrstený. 
[AMEN] 
 
Vitaj Jorge! Vítame ťa a vítame aj tvojho syna, Dereka, ktorý je svedkom tvojho krstu.  
Jorge je nádherným príkladom výsledkov iniciatívy „Total member involvement“ - zapojenie 
všetkých členov. 
Mnohí členovia cirkvi, pastori a administrátori pomáhali Jorgemu poznať Ježiša ako svojho 
osobného Spasiteľa. Jorge, je pre nás prednosťou, že ťa tu máme, ako jedného z najnovších 
"priekopníkov" cirkvi adventistov siedmeho dňa... 
My sme sledovali, ako Boh viedol svoju cirkev v minulosti a teraz vidíme, ako vedie aj tvoj život! 
Aké vzrušujúce!  
Znovu opakujem: „Total member involvement“ - zapojenie všetkých členov: je o tom, že každý 
robí čo vie, aby priviedol niekoho iného k Ježišovmu krížu – a ku krstu a k pripojeniu sa k Božej 
cirkvi ostatkov. 
Áno, treba pospájať všetky bodky rôznych vecí, ktoré robíme v rámci tejto iniciatívy, ale konečným 
cieľom je použiť všetko na to, aby človek mohol prísť ku Kristovmu krížu a bol uchvátený 
Ježišovou láskou a odovzdal svoj život Pánovi. 
Teda Jorge, na základe tvojho silného osobného svedectva vieme, že Boh nás bude viesť 
v budúcnosti. Pretože „nemáme sa čoho báť v budúcnosti, iba ak zabudneme na spôsob, akým 
nás Pán viedol v minulosti. " 
 
Jorge, moj drahý priateľ, - nevidím ťa celkom dobre – dúfam, že to funguje –  
Je teraz našou veľkou prednosťou byť svedkami tvojho krstu, ktorý vykoná pastor Izrael Leito, 
bývalý predseda Inter-americkej divízie, ktorý s Jorgem veľa spolupracoval, a asistovať mu bude 
pastor Delgadillo. Pastor Leito, prosím preveď nás teraz týmto úžasným krstom, keď chceme 
odovzdať Jorgeho Ježišovi. 
 
Krst 
 
Jorge, prosím otoč sa na chvíľu k nám: 
Moji bratia  a sestry, milí vedúci z celého sveta, chcem vám povedať, že to je to, o čom je Total 
member involvement – Zapojenie všetkých členov - hlásanie troch anjelských posolstiev! Toto je 
naše poslanie! Kristus príde skoro! 
 
Jorge je teraz súčasťou našej rodiny, keďže zbor Guadalajara už odhlasoval a prijal ho za svojho 
člena pod podmienkou jeho dnešného krstu! Sledujte 22-sekundový video záznam televízie Hope 
Channel z jeho zboru v Guadalajare. 
 
záznam 
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Bratia a sestry, dnes, keď čerpáme inšpiráciu z minulosti – Jorge, počkaj ešte chvíľu - keď čerpáme 
inšpiráciu z minulosti a keď obrazne staviame tie míľniky ako pamätníky Bohu, pohnime sa vpred 
na tej úzkej ceste k nebu pod vedením Krista. Teraz, kým sa Pán nevráti, odpovedzme na otázku "čo 
znamenajú tieto kamene" tým, že prinesieme dobrú správu! Táto dobrá správa je, že Ježiš príde 
skoro!  
Chel by som, aby sme privítali Jorgeho spoločným spievaním piesne „Tá krásna nádej“. 
 
Pieseň 
 
Nebeský Otče, buď s Jorgem teraz na jeho ceste s Tebou do budúcnosti. 
Daj aby teraz, keď vstupuje do veľkého adventného hnutia, vedel, že buduje svoju skúsenosť na 
priekopníkoch minulosti, ktorí plne prijali teba a spoliehali sa cele na teba. Požehnaj aj jeho rodinu, 
požehnaj všetkých tých, s ktorými jedná a stýka sa pri práci. Daj aby videli v Jorgem obraz – 
vzácny príklad Ježiša Krista. Ďakujeme že nás počuješ. Požehnaj Jorgeho zvláštnym požehnaním. 
Prosíme ťa o to v Kristovom mene, amen. ... 
Jorge, vitaj v Božej vzácnej rodine. 
 
Moji bratia a sestry, aká vzácna vec je vidieť niekoho ísť do vodného hrobu a vyjsť oživeného 
v Ježišovi. Mark, môj drahý kolega, Mark Finley práve prišiel z karavány nádeje v Brazílii, kde boli 
pokrstené tisícky ľudí. Toto sa deje po celom svete! Lebo ľudia prinášajú dobrú správu. Ježiš príde 
skoro. 
 
Čoskoro to vyvrcholenie všetkého, čo pre nás urobil v minulosti, bude skutočné, keď sa na neho 
budeme spoliehať, že svoje dielo dokoná! Jedného dňa, čoskoro, uvidíme na východnej oblohe 
malý, tmavý obláčik, veľký asi ako polovica mužskej ruky a bude stále väčší a väčší a jasnejší a 
jasnejší – celé nebo sa rozleje pri vyvrcholení histórie tejto Zeme. Uvidí ho každý naraz – v zázraku 
neba. Tam uprostred miliónov anjelov bude sedieť ten, na ktorého sme očakávali ... nie skromný 
zdrvený Baránok, nie veľkňaz, ale Kráľ kráľov a Pán pánov, Ježiš Kristus náš Vykupiteľ! Pozrieme 
sa hore a povieme: "Toto je Boh, na ktorého sme očakávali a On nás spasí." Kristus sa pozrie 
dole a povie: "Dobre, dobrí a verní sluhovia. Vojdite do radosti svojho pána!" A my budeme 
stúpať v oblakoch v ústrety Pánovi, aby sme išli domov a boli s ním navždy! 
A ja budem hľadať svoju matku a svojho otca. A vy budete hľadať svojich milovaných, ktorí 
zomreli v Pánovi. Keď budeme stúpať, pôjdeme bližšie a bližšie k tomu, ktorý to všetko umožnil – 
k Ježišovi Kristovi – nášmu Pánovi – našej spravodlivosti. 
Zasväťme svoje životy, talenty, prostriedky a náš čas dokončeniu Božieho diela, keď sa obzeráme 
späť, aby sme vykročili dopredu! Boh nám sľúbil, že nám dá svoju moc k dokončeniu jeho diela - 
on vyleje neskorý dážď, na podporu hlásania troch anjelských posolstiev zjednotenou cirkvou. 
 
Ste pripravení na misiu? a hlásanie Božieho posolstva pre posledné dni tým, ktorí sú vo vašej 
komunite, a miliónom vo vašich mestách a vo vašich vidieckych oblastiach? Ste pripravení 
zúčastniť sa komplexnej zdravotnej služby? - pomáhať ľuďom žiť život v plnosti tu aj vo večnosti? 
Ste pripravení prosiť Pána o oživenie a reformáciu a neskorý dážď Ducha Svätého, pri našom 
hlásaní biblickej pravdy? Ste pripravení ísť dopredu po tej úzkej ceste s Božím poslaním, 
očakávajúc Kristov skorý príchod? 
Ak áno, pozývam vás, aby ste sa postavili a ticho stáli so mnou keď sa chceme zasvätiť Pánovi, keď 
budeme všetci spoločne spievať tú nádhernú pieseň oddanosti, --- "Pôjdem tam, kam chceš aby som 
šiel". 
 
Pieseň 


