
Od k i a ľ  – k a m?
Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... 
Navráť sa ku svojej panej...  
1Moj 16,8.9;

Sú ľudia, ktorí si nevedia nájsť svoje 
miesto, nikde sa necítia úplne dobre a ich po-
cit pohody je neustále podmienený zmenou 
prostredia. Sčasti to bolo podobné aj v prí-
pade Hagar, ktorá utiekla pred svojou paňou 
na púšť. Tam by ju však čakala istá smrť. Boh 

preto za ňou poslal anjela s odkazom: „Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku!“ 
a vzhľadom na jej potomkov dostala Hagar od Boha veľké zasľúbenie.

V tomto príbehu sa nachádza príbeh celého ľudstva. Aj my sme ušli z domu, hoci s nami 
nebeský Otec dobre zaobchádzal. Dnes prežívame útrapy a biedy „púšte“, hľadáme si svoje 
miesto. Mnohí utekajú pred niečím niekam... S neistotou, obavami a s množiacimi sa otázka-
mi ohľadne budúcnosti. Svet je plný ľudí na „úteku“ – do zamestnania, neustáleho vzdeláva-
nia, záľub či do nových a nových vzťahov, pričom už zabudli, odkiaľ vyrazili, kam to vlastne 
smerujú a kam by chceli dôjsť na konci svojej cesty.

Dobrý Boh však aj za nami poslal niekoho, kto nás zastavuje na úteku, a tak nás volá 
späť. Ježiša Krista, ktorý prišiel za nami do tejto pustatiny, tam, kam sme doputovali. A On sa 
nás pýta: „Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?“ Z jeho úst sa dozvedáme, že Boh má s nami plán 
a má pre nás poslanie (ako to bolo aj v prípade Hagar), má pre nás pripravenú budúcnosť 
a ďalší život. Ten je však možné prežiť len doma, v spoločenstve s ním. V „púšti hriechu“ si 
človek nemôže vytýčiť iný cieľ ako prežitie. S Bohom je však možné stať sa skutočným člove-
kom. Takým, ktorý nájde zmysluplný a konečný cieľ svojho nepokojného putovania. 

Hagar odpovedala takto: „Ty si Él Róí“ (Boh, ktorý vidí), lebo povedala: „Vskutku som 
sa dívala na toho, ktorý ma vidí.“ Naplno prežije Božiu prítomnosť a jeho láskavý záujem 
a navráti sa tam, odkiaľ utiekla...

Oliver Popovič
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 DARČEK NA KONIEC ROKA

Pripravili sme pre Vás dva darčeky našich najúspeš-
nejších produktov.

Zlatá sada obsahuje všetkých 36 
Animovaných biblických príbehov 
Starej a Novej zmluvy za veľmi 
výhodnú cenu
36x DVD  189,- € (47 % zľava)

Strieborná sada obsahuje všetkých 
96 Biblických príbehov za veľmi 
výhodnú cenu
8x CD-ROM   49,- € (47 % zľava)

Uvedené darčeky si môžete objednať a zakúpiť do 31.12. 2012 prostred-
níctvom Vášho 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

ma g a z í n   za OBzOREm

Nový misijNý magazíN pre vašich priateľov
Sme veľmi radi, že je na svete prvé číslo misijného magazínu Za Obzorem, ktorý 

má slúžiť na „prvý kontakt“ pre našich priateľov, ale tiež pre náhodných spolucestujúcich, 
s ktorými sa zarozprávate v autobuse, vo vlaku alebo v čakárni u lekára (a podobne).

Magazín plánujeme vydávať 2x ročne v jazykových mutáciách (v roku 2013)
s  l  o  v  e  n  č  i  n  a     a     č  e  š  t  i  n  a .
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Pilotné číslo, ktoré držíte v ruke, sa nebude prekladať do slovenčiny. A aj keď je vydané 
v češtine, môžete si prácu na misijnom poli s magazínom vyskúšať.

Ďalšou dôležitou správou je, že tento magazín nenahrádza časopis Znamenie doby. 

Cena jedného výtlačku je 1 euro, ale pre tých, ktorí chcú s magazínom pracovať 
tzv. „vo veľkom“, sme sa rozhodli znížiť cenu podľa odobratého počtu kusov

(najnižšia možná cena za magazín by mala byť 0,24 EUR – viac sa dozviete 
z priloženej tabuľky).

Keď je niečo pilotné, tak sa môžu vyskytnúť aj isté nedostatky, ale veríme, že spoločnými 
silami to vyladíme. Tešíme sa na Vaše nápady a návrhy na zlepšenie, očakávame aj Vaše 
pripomienky. 

Časopis môžete objednávať prostredníctvom Vášho zborové-
ho traktátnika alebo priamo vo vydavateľstve Advent-Orion Vrútky.

Na konci každého časopisu je vytvorený priestor na napísanie kontaktu (Vášho osob-
ného, na zbor, klub...). 

ZA KOLEKTÍV TVORCOV MAGAZÍNU VÁS POZDRAVUJE  
br. JURAJ TURÓCI, O.S. MARANATHA

UVÁDZAME CENY PODĽA POČTU ODOBRATÝCH KUSOV

MNOŽSTVO CENA ZA 1KS

1 – 4 ks 1,00 EUR

5 – 10 ks 0,92 EUR

11 – 50 ks 0,80 EUR

51 – 100 ks 0,68 EUR

101 – 500 ks 0,56 EUR

501 – 700 ks 0,44 EUR

701 – 1000 ks 0,32 EUR

1000 ks a viac 0,24 EUR
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VydaVatEľstVO adVEnt-ORiOn pOnúka

cena 8,- ¤

Kolektív autorov
milOsť VO VzťahOch
ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ
V zamysleniach na každý deň v roku nájdete úva-
hy, ktoré sú venované biblickému chápaniu rodiny 
a partnerstva, ale aj myšlienkam o samote, túžbe 
človeka po spoločenstve a o zmysle života, ktorý je 
postavený na službe a nesebeckej láske k druhým.  

376 strán, 13,8 x 21,5 cm, tvrdá väzba



Plán návštev zborov

7. – 9. OD Únijná Múzička Trenčín

10. KO Okrskové stretnutia kazateľov Trenčín

16. SZ Výbor Slovenského združenia Bratislava

22. KE Zhromaždenie OZ PPZ Martin

Dôležité akcie v decembri         

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

December 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.      

Čík P.      

Miškej E. Trenčín     

Badinský K. Zvolen B. Bystrica 2 Žilina Rožňava D

Popovič O. Prievidza Lipt. Mikuláš Topoľčany Komárno D

Bielik S.
Zlaté 

Moravce
Spišská N. 

Ves
Rim. 

Sobota Nitra 2 D

Kolesár F. A Fiľakovo Trnava D D

Plachý J.      

Soós B.
Spišská N. 

Ves  Púchov  Bánovce 
n.B.

Byrtus S. Poprad     


