
 Zn o v a a  Z h o r a

V nočnom rozhovore s Nikodémom  
Ježiš hovorí: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa 
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie 
kráľovstvo.“ (Ján 3,3) Znovuzrodenie. Zno-
va a zhora. To je presný preklad gréckeho 
 slovíčka „anothén“. 

Mať možnosť znova sa vrátiť na začia-
tok. Svojho blížneho si urazil a povedal si 

mu niečo, čo ťa veľmi mrzí. On sa však tvári, že to nepočul a rozhoduje sa, že napriek 
tomu si od teba kúpi veľa kníh. Pri ceste autom si zabudol zastať pred dopravnou znač-
kou STOP. Zastavuje ťa policajt a namiesto pokuty ťa posiela naspäť a dáva ti možnosť 
prejsť križovatkou druhýkrát. Teraz už zastaneš a pokuta je zažehnaná. Zabudol si podať 
daňové priznanie a daňový úrad ti posiela upomienku, kde ti všetky sankcie odpúšťa 
a dáva ti novú príležitosť vykonať svoju občiansku povinnosť v novom termíne. Omylom 
si uhradil faktúru na iný účet, ako si mal, no dotyčný ti peniaze posiela späť s upozorne-
ním, aby si druhýkrát uhradil sumu na správny účet. Reagoval si podráždene na svojho 
životného partnera, no on ťa objíme a nežne pobozká. 

Nová príležitosť. Nová možnosť. Druhá šanca. Ó, ako túžime po tom, aby sme ju 
dostali. Pán Ježiš Nikodémovi jasne hovorí, že to je možné. Dokonca v takej veci, akou 
je víťazstvo nad hriechom. Narodiť sa znova. Začať znova. Nie tak ako prvýkrát, ale 
tentoraz už inak.

Z vody a z Ducha. Znova a zhora. Od Boha. Nie sám zo seba, ale skrze Ducha 
Svätého. ON to musí urobiť. To nové stvorenie, ten nový človek je JEHO zásluha. Tak 
ako dieťa nemá zásluhu na tom, že sa narodí na tento svet, tak ani ja nemám zásluhu na 
svojom znovuzrodení. Žiadnu. Moja úloha je pozrieť sa vierou na NEHO. Tak ako Izraeliti 
smrteľne uštipnutí jedovatými hadmi s nádejou hľadeli na hada, ktorého Mojžiš vyzdvihol 
tam na púšti. Iba jeden jediný pohľad. Pohľad viery, detinskej dôvery, absolútneho spo-
ľahnutia sa, odovzdania sa. 
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Milé sestry, milí bratia, drahí priatelia! Iba neustálym pohľadom upretým na Ježiša 
Krista je možné zbaviť sa zväzujúceho a smrteľného zovretia našej hriešnej prirodze-
nosti. Iba na základe tejto skúsenosti znovuzrodenia zhora je možné ísť a pracovať 
medzi ľuďmi. Iba na základe tejto skúsenosti znovuzrodenia zhora je možné slúžiť Bohu 
i ľuďom. Znova a zhora...

Daniel Márföldi

	 ZNÍŽENIE	CIEN	PRODUKTOV	AWR

CD	Jen	Bohu	věř	 8,80 €
DVD	Cvičení	pro	zdraví	50+	 2,80 €
DVD	Sedmý	den	(5DVD)	 27,20 €
DVD	Strážci	pravdy	(sada	2	ks)	 14,- €
DVD	Vaříme	s	Romanem	Uhrinem	1.	 4,- €
DVD	Vaříme	s	Romanem	Uhrinem	2	 5,20	€
Produkty	si	môžete	objednať	prostredníctvom	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

ADRA	tábor	2013	
Milí bratia a sestry, mládežníci a priatelia. Pre 

veľký úspech nie tak dávnominulých dobrovoľníc-
kych táborov chceme aj tento rok ponúknuť všetkým 
schopným, ochotným a najmä dobrosrdečným členom aj nečlenom možnosť zapojiť sa 
do dobrovoľníckej práce vo forme prevažne maliarskych a upratovacích prác. Dobrovoľ-
nícka pomoc bude s najväčšou pravdepodobnosťou smerovaná na objekt Červeného 
kríža v dedinke Mlynčeky vo Vysokých Tatrách. Prostredie oplýva nielen množstvom 
prírodných krás, ponúka tiež príležitosť spoznať nových ľudí, teda vytvoriť nové vzťahy 
alebo upevniť tie existujúce. Termín je odhadovaný na mesiac august, presnejšie infor-
mácie budú k dispozícii v dohľadnom čase. Vopred sa tešíme na Vašu účasť.
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vydavateľstvo advent-orion ponúka

cena 8,- ¤

Ellen Gould Whiteová

veľká nádej
V priebehu života si každý môže všimnúť, že svet zachvátil 
konflikt medzi dobrom a zlom. Z toho, čo vidíme v správach, 
sa zdá, že zlo víťazí. Denne počujeme o chorobách, voj-
nách, nezamestnanosti a ekologických haváriách. Médiá 
zaznamenávajú, čo sa deje, ale táto kniha odhaľuje, prečo 
je to tak. Nájdete v nej tiež náčrt toho, čo sa bude diať ďa-
lej. Tento pohľad do budúcnosti je založený na zdroji, ktorý 
vo svojich proroctvách nikdy nesklamal – na Biblii. Konflikt 
medzi dobrom a zlom sa blíži k dramatickému vyvrcholeniu, 
ktoré bude mať vplyv na každého človeka na tejto planéte. 
Aj vy môžete prijať nádej darovanú svetu jeho Tvorcom.  
Záleží na vás, či budete stáť na strane víťazov.

Publikácia je výberom	textov	z	knihy	Z	tieňa	do	slávy	(Veľký	spor	vekov), klasického, 
rokmi prevereného výkladu histórie z pohľadu Biblie.

Kniha	Veľká	nádej	bude	poskytnutá	zdarma	pre	členov	zborov	
na	misijnú	službu.	

104 strán, 13 x 20 cm, brož.  

Ben Carson, Cecil Murphey

smerovať vyššie
Ak je niekto skutočne úspešným človekom, tak je to 
určite Ben Carson, renomovaný neurochirurg, ktorý 
sa na vrchol svojej profesionálnej kariéry „vyšplhal“ 
z údolia černošského geta a prostredia neúplnej rodiny.  
Čo spôsobilo nečakaný obrat v jeho živote? Aké princí-
py a hodnoty si osvojil na ceste k úspechu? Kniha voľ-
ne nadväzuje na jeho autobiografiu, ktorá u nás vyšla 
pod názvom Zlaté ruky.  

216 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.



Plán návštev zborov

9. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE

10. ― 14. KP, OM Konferencia pracovníkov mládeže Žilina

13. SŠ
Školenie učiteľov SŠ – Východné  
Slovensko

Prešov

18. – 21. OZ
Školenie lektorov OZ I. – školenie  
Loma Linda

Liptovský Mikuláš

19. – 21. KP, OM Áčko 2 – stretnutie mladých 

26. – 28. KP Radcovský kurz 1

27. – 28. KD
Konferencia o rodine – Východné  
Slovensko

KE 1

30. – 4. 5. OZ Medzinárodná konferencia zdravia Praha

Dôležité akcie v apríli:

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

Apríl 6. 13. 20. 27.

Pavlík, M. B. Bystrica 2    

Miškej, E.  L. Mikuláš  

Badinský, K. Brezno TS Sázava Krupina Nitra 2

Popovič, O. Púchov Martin BA Jabloň Poproč

Bielik, S. Vaďovce Brno Sereď Čadca

Kolesár, F. Bratislava A A A

Soós, B.  Zvolen  Bratislava 2


