
Ne d e ľ N é  N á k u p y
„Ste za to, aby boli obchody v nedeľu za-

tvorené?“ – znela otázka rýchleho telefonické-
ho prieskumu jednej nemenovanej slovenskej 
komerčnej televízie, v jednom z jej programov. 
Moderátorka sa pýta, aký je výsledok ranné-
ho prieskumu. Z opýtaných bolo 213 za, 115 
proti. S hrôzou v hlase, celá nešťastná zvolá: 
„A čo budeme robiť v nedeľu, keď budú všetky 
obchody zatvorené!?“ Zúfalá situácia.

Inú zúfalú situáciu som zažil tento týždeň, 
keď som si prečítal novinovú správu. Vďaka nej som sčasti pochopil, ako sa cítili ľudia v roku 
1948, keď prišli o svoj majetok vďaka znárodneniu. Ten pocit bezmocnosti, keď vám niekto 
zoberie to, čo je vaše, a vy s tým nemôžete nič urobiť, je zdrvujúci. Prvýkrát som tento pocit 
zažil, keď nám zlodeji vykradli byt. Všetko v byte bolo rozhádzané a ja som bol zúfalý z toho, 
že je možné, aby si niekto robil, čo chce, s tým, čo mu nepatrí. Našťastie, zlodejov chytili 
a odsúdili. Druhýkrát som mal takýto pocit tento týždeň. Ako sporiteľ v druhom dôchodkovom 
pilieri som sa dozvedel, že vláda počíta s 230 miliónmi eur z týchto úspor, medzi ktorými je aj 
môj budúci dôchodok. To znamená, že peniaze, ktoré som si chcel nasporiť, mi niekto zoberie 
a ja s tým nemôžem nič urobiť. Počítal som s nimi do budúcnosti, a teraz budú preč. 

Bezmocnosť a vedomie, že sa neoplatí myslieť na budúcnosť, vháňajú človeka do zú-
falej situácie. My ľudia nedokážeme žiť bez vedomia zmysluplnej budúcnosti. Potrebujeme 
nádej. Ak človek nemá nádej, žije len pre prítomnosť, len pre prítomný okamih. Nech to stojí, 
čo to stojí. Keď sa neoplatí myslieť na budúcnosť, potom naozaj nie je nič zmysluplnejšie ako 
nedeľa v nákupnom centre. „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ 
(Matúš 24,12) Bez živého Krista a bez istoty nádeje na budúcnosť v Božom kráľovstve člove-
ku ostanú už len nedeľné nákupy. 

Práve preto som presvedčený, že aj keby zostali obchody na Slovensku v nedeľu za-
tvorené, nebude to pre nás zúfalé, pretože žijeme pre niečo zmysluplnejšie, pre niekoho 
väčšieho, ako sme my sami. Aj napriek tomu však ako kresťania môžeme zažívať zúfalstvo 
z rôznych situácií v zbore, cirkvi či v službe.

Aj keď niekedy pociťujeme bezmocnosť pri pohľade na našu cirkev, aj keď nás občas 
pochytí závan zúfalstva pri pomyslení na pomalý rast cirkvi a na misiu, ktorá nejde tak, ako 
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by sme si predstavovali, predsa len máme to, čo nemá človek, ktorý nikdy osobne nespoznal 
Ježiša Krista – nádej a poslanie. 

Ako maják v mori zúfalstva sú Ježišove slová: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude 
hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ (Matúš 24,14)

Slová plné Božej moci, ktoré dávajú zmysel a náplň prítomnosti, slová zasľúbenia o ná-
deji, slová uistenia o tom, že sa oplatí myslieť na budúcnosť. Slová, ktoré dávajú človeku, kto-
rý si ich privlastní, poslanie pre život a istotu budúceho kráľovstva, kde už nebude zúfalstvo 
ani bezmocnosť, pretože na ne nebude dôvod.

V novembri sa ako cirkev spojíme na modlitbách. Budeme spoločne ďakovať Bohu za 
jeho požehnania. Verím, že naše modlitby, aj napriek dobe, v ktorej žijeme, budú naplnené 
vďakou za dva veľké Božie dary. Za nádej na budúcnosť a za poslanie pre náš život, ktoré 
nám Boh dáva práve prostredníctvom evanjelia. 

Zároveň budeme spoločne prosiť Boha o jeho požehnanie a vedenie v ďalšom roku.

Milé sestry a milí bratia v Kristovi, týmto vás chcem poprosiť o vaše modlitby za Banskú 
Bystricu a Zvolen. Celý budúci rok sa bude v týchto zboroch realizovať misijný projekt „Dotkni 
sa neba“, ktorý vyvrcholí počas letných prázdnin mesačnou mládežníckou evanjelizáciou. 

Modlime sa, aby prostredníctvom mladých ľudí Boh prehovoril k srdciam ľudí a ukázal im, 
že práve v dnešnom svete, v ktorom sa tak často ocitáme v situáciách, v ktorých sme ako ľudia 
bezmocní a zúfalí, sa oplatí myslieť na budúcnosť. Evanjelium je najistejší dôchodkový pilier. 
Žime evanjeliom každý deň, prinášajme ľuďom novú perspektívu, ukazujme im na Krista, aby 
naša radosť z „dôchodku“ v Božom kráľovstve mocnela zo dňa na deň, keď tu na Zemi budeme 
vidieť, že sme súčasťou Ježišovho zasľúbenia: „A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať 
po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ (Matúš 24,14)

Nech Boh požehná našu službu, misiu, naše vzťahy i zbory v ďalšom roku.

František Kolesár 
Vedúci oddelenia misie a mládeže SZ

	 ZÁZNAM	ZO	100.	VÝROČIA	 
ZBOROV	CIRKVI	ADVENTISTOV	S.	D.	
V	BRATISLAVE	JE	V	PREDAJI

Oslavy a výročia sú bezpochyby príjemnými príležitosťami. Obzvlášť, ak spomíname na ob-
dobia, počas ktorých sme mohli prežívať Božie požehnanie a ochranu. Takouto príležitosťou 
bolo pre mnohých aj 100. výročie zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bratislave.

Tí, ktorí by si radi pripomenuli slávnostnú výročnú bohoslužbu, majú možnosť zakúpiť si jej 
záznam na nosičoch DVD. Balenie obsahuje videokroniku, sprievodnú brožúrku a 4 DVD. 
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VydaVateľstVo adVeNt-orioN poNúka

cena 1,- ¤

Graham Maxwell
iNý pohľad Na Boha
Táto kniha je o Bohu. Aký vlastne je? Čo od nás chce? Alebo čo nám chce 
dať? Graham Maxwell píše o Bohu, ktorý ako zvrchovaný vládca celé-
ho vesmíru nechce, aby sme boli len jeho poslušnými sluhami, ale túži  
po tom, aby sme boli jeho chápajúcimi priateľmi.

176 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. 

stoloVý kaleNdár 2013
...doma Najlepšie
Keďže rok 2013 je rokom rodiny, aj náš kalendár sa nesie 
v znamení domova. Názov ...doma najlepšie prezrádza, 
že fotografie aj biblické verše v kalendári vás vtiahnu do 
zákutí domu, záhrady a vzťahov; do atmosféry pokoja, 
tepla, oddychu a radosti. Veríme, že praktický dvojtýž-
dňový stolový kalendár vás každý deň v roku povzbudí  
a pohladí na duši.                                     21 x 15 cm

kaleNdár skk 2013
Stredisko korešpondenčných kurzov pre vás opäť pripravilo 
malý nástenný kalendár. Objednať si ho môžete v našom vy-
davateľstve Advent-Orion.

14,5 x 9,5 cm 

cena 2,- ¤

cena 6,50 ¤

Cena za jednu sadu je 8 €, dve sady	je	možné	zakúpiť 
za	zvýhodnenú	cenu	12	€.
Tento	 produkt	 si	 môžete	 objednať	 u	 svojho	 traktátnika	 alebo	 priamo	 na	 našej	 
adrese:	 Štúdio	 Nádej,	 Cablkova	 3,	 821	 04	 Bratislava,	 tel.:	 02	 4363	 3181,	 
studionadej@casd.sk,		www.studionadej.sk

Bronislav Soós



Plán návštev zborov

2. – 3. OM Úniové stretnutie vedúcich mládeže Morava
3. – 10. KD Prednášky modlitebného týždňa
10. 80. výročie zboru Kežmarok
10. OD Seminár učiteľov DSŠ Martin
14. AO Správna rada – Advent-Orion Martin
14. ADRA Správna rada – ADRA SR Martin
14. ŠN Správna rada – Štúdio Nádej Martin
16. – 18. OM SVaMI

Dôležité akcie v novembri         

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail:	casd@casd.sk tel:	02/4341	5502 fax:	02/4341	5503 www.casd.sk

November 3. 10. 17. 24.
Pavlík, M.   Levice  
Badinský, K. Martin Kežmarok P. Bystrica Gerlachov
Popovič, O. KD – Lipt. Ján R Košice 2 Krupina
Bielik, S. BA-Jabloň Kežmarok Prievidza Trebišov
Kolesár, F. A Prievidza Zlaté Moravce A
Byrtus, S. Rožňava    

cena 15,- ¤

Rafael Escandón, César Gálvez 
sloBodNí od záVislostí
Nielen drogy (legálne a nelegálne), ale aj mnohé ďalšie 
predmety, druhy konania či situácie môžu byť návykové: hra, 
sex, práca, televízia, násilie… Práve preto sa treba zamerať 
na samotnú závislosť, čiže na to, čo majú všetky závislosti 
spoločné, a následne sa ju naučiť prekonať.
Kniha Slobodní od závislostí predstavuje pozitívny a prak-
tický prístup ako čeliť drogám či iným závislostiam a ich ná-
sledkom (vrátane aidsu). Ukazuje tiež, ako zvládnuť a pod-
poriť (seba)ovládanie návykových sklonov človeka.

192 strán, 17,5 x 25 cm, viaz.


