
Zá k l a d y,  m ú r y,  b r á n y

...mesto malo veľký múr a vysoký a malo 
dvanásť brán a na bránach dvanásť anje-
lov... A múr mesta mal dvanásť základov...  
Zj 21,10–14

Vo videní Jánovi Boh ukázal nebeský 
Jeruzalem, ktorý je domovom vykúpených 
Kristovej cirkvi. Mesto charakterizujú: pevný 

základ, vysoké múry a otvorené brány. V istom zmysle sú to symbolicky vyjadrené vlastnosti, 
ktoré by mali charakterizovať tiež zdravé zborové spoločenstvo, ako aj život každého znovu-
zrodeného kresťana.

Základom cirkvi a našej viery je osoba Ježiša Krista. (1Kor 3,11) Pre našu spásu je ne-
vyhnutné a zároveň postačujúce práve to, čo vykonal On. Nie je možné ani potrebné niečím 
to vylepšovať. Z tohto základu nesmieme nikdy ustúpiť!

Múry oddeľujú to, čo je vo vnútri mesta a čo mimo neho. Božím prianím je, aby 
boli obyvatelia mesta celkom oddelení pre neho, teda svätí. Veriaci nasledovník Krista 
nesmie žiť rozpolteným životom, v ktorom nebude Boh na prvom mieste. Musí sa očistiť 
od každej „dvojakosti“, pretože nemôže „žiť na múroch“. Buď bude v meste, alebo vonku 
za jeho múrmi...

Otvorené brány ukazujú na to, že vstúpiť môže každý, kto si „opral svoje rúcho v krvi 
Baránka“, čiže vďaka Kristovým zásluhám mu bolo odpustené. Tieto brány symbolicky strážia 
anjeli, to znamená, že nepriateľ už do mesta vstúpiť nemôže. A veriaci vychádzajú týmito 
otvorenými bránami von, aby hlásali predivné Božie skutky všetkým národom a  pozývali ich 
do mesta, dnu za múry... Cirkev by mala byť práve takouto „otvorenou bránou“. 

Základ teda svedčí o tom, komu (čomu) veríme. Múr ukazuje, či sme na strane spase-
ných. Brány svedčia o našom poslaní, ktorým nás poveril Ježiš Kristus. (Mat 28) Charak-
terizujú nás tieto vlastnosti? Máme všetko vo svojom živote „postavené“ na osobe Ježiša 
Krista? Máme jasnú identitu? Sme dostatočne otvorení, aby sme pozývali každého do Božej 
blízkosti, do skutočného života?

Oliver Popovič 
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VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

Gerhard Padderatz

boh pred súdom
V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: 
Existuje spravodlivosť? Prečo ja na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým 
ľuďom sa často nedarí a naopak, ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať več-
ne? Má spôsob nášho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa autora sú 
tieto otázky veľmi dôležité. Majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostí 
okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.

152 strán, 13,5 x 20,5 cm, brož.
cena 3,- ¤
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Kolektív autorov

milosť Vo VZťahoch
ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ
Ranné zamyslenia (nielen na tento rok) sú venované téme rodiny, ktorá je zároveň 
témou roku 2013. Zaujímavou medzinárodnou iniciatívou podobného zamerania je 
národný týždeň manželstva – iniciatíva na podporu manželstiev, ktorá prebieha kaž-
dý rok vo februári, v týždni osláv sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 
Národný týždeň manželstva vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné 
manželstvo nie je samozrejmosťou, ale vzťahom, ktorý treba rozvíjať. Tento týždeň je 
predovšetkým preventívnou kampaňou, ktorá sa snaží poukázať na výhody zdravého 
manželstva spoločnosti, médiám a vláde. Je to snaha povzbudzovať páry a informovať 
ich o výhodách a výsledkoch úsilia vytrvalo pracovať na rozvoji vzájomného vzťahu, 
a to prostredníctvom aktivít cirkevných spoločenstiev, spoločenských organizácií a me-

diálneho spravodajstva.
V zamysleniach na každý deň 
v roku nájdete úvahy, ktoré sú 
venované biblickému chápaniu 
rodiny a partnerstva, ale aj myš-
lienkam o samote, túžbe človeka 
po spoločenstve a o zmysle ži-
vota, ktorý je postavený na služ-
be a nesebeckej láske k druhým.

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

cena 8,- ¤



Plán návštev zborov

14. – 18. KO Študijné kazateľské stretnutie Donovaly

18. – 20. KP Výbor OZ KP Gerlachov

20. OZ Výbor oddelenia zdravia pri SZ Prievidza

25.  – 27. OM Áčko 1 Vavrišovo

26. OZ Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia 
zdravia Trenčín

Dôležité akcie v januári

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
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