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DRUHÝ KRISTOV PRÍCHOD: NAOZAJ „MEŠKÁ“? 
Jo Ann Davidson (Profesorka teológie, Andrews University CASD, Michigan)  

 

Správy v dnešných médiách pravidelne opisujú celosvetový nepokoj a nestabilitu. Adventisti siedmeho dňa, ktorí 

ich sledujú, si pripomínajú biblické proroctvá, keď pozorujú prírodné katastrofy, vojnové konflikty v čoraz väčšom 

počte krajín a prevládajúci skepticizmus. Dokonca aj Ježiš varoval: „Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď 

príde?“ (Luk 18,8). 

Počas uplynulého storočia sme boli svedkami rastúcej straty viery v Boha, autority Písma a cirkev. Pridružila sa 

tiež strata dôvery v moderné sekulárne ideológie, akými sú napríklad viera v pokrok, vo vládu, v politiku a 

osvietenecké myšlienky „spasenia“ (viera v to, že ľudstvo si v priebehu dostatočného času vyrieši akékoľvek svoje 

problémy – a postupom času vlastne všetky problémy). Existuje malé presvedčenie o akomkoľvek živote, ktorý 

presahuje našu časovú a priestorovú dimenziu. Obraz neba a večného života sa považuje len za akési 

detinské predstavy. Biblickí pisatelia však predstavujú veľmi odlišný pohľad: Boh je v pozadí celého svetového 

diania a smeruje celú ľudskú históriu k naplneniu svojho zasľúbenia, ktorým je ukončiť vládu zlého draka a urobiť 

„všetko nové.“ (Zj 21,5)  

Písmo v knihe Genezis v kapitolách 1 až 10 opisuje historický počiatok tohto sveta vrátane celosvetovej potopy. 

Na základe toho neskorší biblickí pisatelia dospeli k presvedčeniu nielen o doslovnom konci súčasného hriešneho 

sveta, ale zároveň aj o Božom obnovenom a spravodlivom kráľovstve. Biblické proroctvá poukazujú na veľké 

kozmické udalosti v budúcnosti vrátane súdu a druhého Kristovho príchodu – ide o aspekty Božích konečných činov 

vo vzťahu k tomuto svetu. Keď sa to bude diať, nikto nebude nezainteresovaným divákom, lebo sa to bude týkať 

celého sveta. Biblia nemlčí o vážnosti doby konca, pretože konečné a rozhodujúce riešenie i samotná záchrana sú isté. 

Biblickí pisatelia taktiež zdôrazňujú proroctvá s často opakovaným slovným spojením „Takto hovorí Hospodin.“ Sám 

Boh trvá na nasledujúcom: „Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej 

vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku 

mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.“ (Iz 55,10.11) Keďže 

„posledné veci“ sa sústreďujú na druhý príchod Ježiša Krista, pozornosť adventistov siedmeho dňa bola vždy 

zameraná práve na ne. To je dôvod, prečo samých seba nazývame „adventistami“. Táto viera nie je založená na 

futuristických ľudských konštrukciách, pretože na druhý Ježišov príchod poukazujú rôzni biblickí pisatelia. Apoštol 

Peter napríklad píše: „Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.“ 

(2Pet 3,13) Hoci ľudské sľuby a nádeje často sklamú, proroci trvajú na tom, že môžeme úplne dôverovať obsahu aj 

istote biblických proroctiev. 

Biblickí pisatelia veľmi vážne varujú pred akoukoľvek snahou „nahliadať“ do budúcnosti. Ich záujem sa 

vždy sústreďuje na zdroj: „Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste 

sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh.“ (3Moj 19,31) Boh následne vysvetľuje prečo: „Takto vraví 

Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá 

odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov; 

zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu 

svojich poslov.“ (Iz 44,24–26) Každé štúdium budúcnosti musí byť založené na Božom slove. Boh je totiž jediný, 

kto môže bezpečne zaručiť, že „žiadne z jeho slov nepadne na zem“ (1Sam 3,19; por. Iz 44,26; Joz 21,45). 

Navyše, napriek tvrdeniam moderného „otvoreného (liberálneho) teizmu: “Boh trvá na tom, že predpovedanie 

budúcnosti je dôkazom jeho božstva: „Predneste svoj spor, hovorí Hospodin, predložte svoje dôkazy, hovorí kráľ 

Jákoba. Nech predstúpia a nech nám oznámia, čo sa má stať! Oznámte, čo bolo na začiatku, a vezmeme si to k srdcu, 

nech spoznáme ich koniec; alebo nám zvestujte, čo príde! Oznámte, čo príde v budúcnosti, a tak spoznáme, že vy ste 

bohovia! Urobte niečo dobré alebo zlé, budeme sa spolu triasť a báť.“ (Iz 41,21–23)“  

„Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. 

Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo 

chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som 

povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím...“ (Iz 46,9–11) Božia predpoveď budúcnosti nie 

je náprotivkom sekulárneho predpovedania ľudského šťastia. Nikdy sa nezaoberá tým, s kým by sa mal dotyčný 

človek oženiť, akú prácu by mal prijať alebo kto bude ďalším prezidentom. 

V Biblii „hľadenie“ do budúcnosti nemá nikdy uspokojiť len lenivú a povrchnú zvedavosť. Božia predpoveď sa 

vždy zaoberá jadrom ľudskej existencie – konfrontáciou s Ježišom Kristom, ktorý prišiel raz ako Spasiteľ a 

ktorý sa opäť „druhý raz zjaví“ ako „Kráľ kráľov“ (Heb 9,28; Zj 17,14) Druhé zjavenie bude vrcholom ľudských 



dejín, a navyše odlišuje spomínanú udalosť od sekulárneho (svetského) futurizmu. Kresťanské očakávanie nie je 

nasmerované na rozličné nesúvisiace či mystické udalosti v budúcnosti – je zamerané na samotného Ježiša. Všetko 

bude napokon otvorené a zrejmé pred trónom Božím a Baránkovým. Život bude odhalený – aký v skutočnosti je, 

zjavujúci všetky ľudské zvody. Už sa viac nebude ospravedlňovať prenasledovanie a utrpenie v Božom mene – ako 

Ježiš predpovedal, že sa bude diať. Budú rozpoznané všetky výhovorky a všetky pohnútky. Život, ako sa v skutočnosti 

udial, bude odkrytý. Dovtedy, kým sa tak udeje, zaznieva výzva, aby sme boli „bdelí a triezvi“, s bystrým duchovným 

náhľadom a s opásanými bedrami svojej mysle. 

Pravdepodobne pripomínajúc Kristovo podobenstvo o spiacich pannách Pavol nalieha: „Nespime teda ako tí 

druhí, ale bdejme a buďme triezvi.“ (1Tes 5,6; 1Pet 5,8) Ale ešte stále sme tu! A z nášho kresťanského očakávania 

sa niekedy vysmievajú, pretože Ježiš ešte neprišiel. Koniec koncov, práve on pred dvetisíc rokmi povedal: „Hľa, 

prídem čoskoro!“ (Zj 22,7)   (Pokračovanie na budúce.) 

 
Chcete byť skvelým spolupracovníkom?  

Ponúkame vám desať zásad. 
 

4. Nezasahujte 

„On to tak nemyslel, však ho poznáš, vždy na každého vybehne.“ Vaša iste dobre myslená súcitná veta nie je tou 

správnou formou empatie. Nemôžete vedieť, či to tak „on“ v tej chvíli tak myslel alebo nie. To, čo práve robíte, sa 

nazýva zasahovanie. Ak chcete kolegyňu utešiť, ponúknite pomoc, vreckovku, ticho alebo bezpečný priestor na 

ventilovanie sklamania, nechajte ju vysporiadať sa s tým. Každý rast bolí, preto si vážime úspechy a zachovávame 

rešpekt k prekážkam. 

5. Nerobte dobré veci v nevhodnú dobu 

Ísť zabojovať o vyšší plat v čase, keď sa oddeleniu nedarí, nadriadený je v strese, už dopredu zaváňa neúspechom. Aj 

snaha vyvetrať v čase, keď sa kolegyňa sediaca pri okne dusí kašľom, chce svoju postupnosť. Radšej ju uistite, že to 

bez nej pár dní zvládnete a že jej prospeje liečenie v domácom prostredí. Pošlite ju domov a až potom vyvetrajte. 

Pokiaľ zvolíte zlý postup, k obľúbeným patriť nebudete.   

6. Povedzte o svojich potrebách 

Pokiaľ vás kolegovia rušia a vy sa nemôžete sústrediť, nestačí nasadiť si slúchadlá, treba povedať nahlas: „Potrebujem 

pokoj na prácu.“ Rovnako ak nutne potrebujete odísť z práce skôr a máte dohodnutú schôdzku so zákazníkom, ktorú 

sa vám nepodarilo prehodiť na iný termín, nebojte sa poprosiť kolegu, aby vás zastúpil. Rešpektujte ale aj to, pokiaľ 

odmietne. Aj on už môže mať svoj program a teda skúste požiadať iného kolegu. ... (Pokračovanie na budúce.)  
Zdroj: http://finance.idnes.cz/zamestnani-kancelare-vztahy-s-kolegy-dwm-viteze.aspx?c=A160915_222522_viteze_frp 

 

NARODENINY: 

Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. (Žalm 103,13) 
 

Trnava       Sereď      Piešťany    

3.   Karol Badinský     18. Ľubo Peško     21. Sebastián Kern 

14. Marta Dubovská            28. Sofia Oslanská 

 

SLUŽBA KÁZANIA PRI SOBOTNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 

Zbor/dátum 4 11 18 25 

Trnava D. Dubovský F. Varga M. Homišin K. Badinský 

Sereď S. Ondrušek K. Badinský Jar. Kaba v Trnave 

Piešťany - - - v Trnave 
 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA    MIESTO      ČAS 

Pondelok Trnava, študijná skupina - kniha Daniel  Kapitulská 23     19:00 hod. 

Utorok Seminár Veľké pravdy Biblie, Trnava  Trnavská univerzita    18:00 hod. 

Seminár Veľké pravdy Biblie, Piešťany  Mestská knižnica, Školská 19  17:00 hod. 

Streda Trnava, študijná skupina - Evanjeliá  on line      19:00 hod. 

Štvrtok Modlitebné stretnutie     on line      19:30 hod. 

Stretnutie učiteľov sobotnej školy   on line       20:00 hod. 

Piatok  Sereď + Piešťany, študijná sk. - Evanjeliá on line      19:00 hod. 

Sobota:  Sobotná škola                  09:00 hod. 

Kázanie z Božieho slova  (+ on-line/ trnava.casd.sk/youtube kanál)    10:45 hod.  

    
 

KONTAKTY ADRESA      WEB    BOHOSLUŽBY:  DOP. / POPOLUDNÍ 

Zbor Trnava  Kapitulská 23      trnava.casd.sk     9:00  / 14:00 hod. 

Zbor Sereď  Školská 1, Dom kultúry 1. poschodie  sered.casd.sk     9:00  / 13:30 hod. 

Zbor Piešťany  Zavretý kút 113      piestany.casd.sk     Dočasne pozastavené. 

Kazateľ   Karol Badinský  ☎ 0905 302 793  kbadinsky@gmail.com  

http://finance.idnes.cz/zamestnani-kancelare-vztahy-s-kolegy-dwm-viteze.aspx?c=A160915_222522_viteze_frp
mailto:kbadinsky@gmail.com

