
Čo prinesie zajtrajšok?
A tak, moji milovaní bratia, buďte pev-

ní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky 
v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie 
je márna v Pánovi.  1Kor 15,58

Futurológia, veda zaoberajúca sa vy-
tváraním možných scenárov o budúcnosti 
civilizácie, systematicky skúma, či udalosti, 
ktoré sa dnes odohrávajú, budú pokračovať 
aj o 10, 20, 50 alebo 100 rokov. 

Scenáre futurológov vôbec nevyzera-
jú povzbudzujúco. Hovorí sa v nich nielen 

o „civilizácii beznádeje“, ale dokonca o „smrti planéty zem“. Rôzne scenáre sa zhodujú v tom, že čím 
ďalej, tým menej je možné očakávať zásadné pozitívne zmeny v ľudskom zmýšľaní, návykoch, vytý-
čených cieľoch, ktoré by zvýšili všeobecné blaho na našej zemi. Okrem politických či spoločenských 
zmien sú preto pred nami aj neodvratné zmeny v životnom prostredí. Vzduch, ktorý dýchame, voda, 
ktorú pijeme, a „každodenný chlieb“ budú predstavovať skutočný celosvetový problém. 

Pre veriaceho človeka sú tieto „znamenia“ akýmsi kompasom. Pomáhajú nielen správne sa 
orientovať, ale v zložitej dobe blížiacich sa radikálnych zmien sú výzvou vydávať pravdivé svedectvo 
o Bohu. „Zostávajúci čas“ v hynúcom svete veriaci človek využíva múdro. V praxi to znamená aj to, 
že voči tomu, čo ešte zo stvoreného Božieho sveta zostalo, nezostáva ľahostajný. Všestranne ho 
zveľaďuje a chráni, a tak zjavuje Boží charakter. 

Intenzívne očakávanie nového zajtrajška je pre neho očakávaním predovšetkým Pána zajtraj-
ška. Heslom veriaceho človeka nie je neistá budúcnosť, ale ADVENT. Stredobodom adventu je 
očakávanie Pána celého stvorenstva, ktorého zjavenie sa ukončí každé strádanie, utrpenie, klamstvo 
či zlobu človeka. Skutočne veriaci človek si je vedomý toho, že Pán si zoberie len tých, ktorí sa ne-
sústreďujú ani tak na lepšiu budúcnosť, ale skôr na neho. Preto v ich zornom poli nie je koniec sveta, 
ale Kristus, ktorý príde vo svojej sláve. Preto je veľmi dôležité, aby sme ho poznali. Dôležité je 
nepýtať sa „čo“ prinesie budúcnosť, ale „koho“ prinesie. Presnejšie, je dôležité vedieť, kto pre nás 
pripravil budúcnosť... Ten, ktorý nás miloval a miluje. Ten, ktorý na dôkaz svojej veľkej lásky sám 
seba obetoval za nás. 

Uvedomujeme si, že trápenie tohto sveta nie je schopný nikto z nás vyriešiť. Veríme však, že 
v mene Pánovom naše dielo v tomto svete, pre tento svet, nie je bez významu. Je obrazom starost-
livého Boha, ktorému hynúci svet nie je ľahostajný. On nielen vykúpil človeka, ale kvôli nemu stvorí 
všetko nové. Budúcnosť človeka a sveta je teda v tých najlepších rukách, v Božích rukách. Naše 
životy majú svojho láskavého a starostlivého správcu.

Preto napriek prognózam plných beznádeje môžeme svoj zrak upierať do budúcnosti s náde-
jou, ktorá nikdy nesklame. Tou nádejou je JEŽIŠ KRISTUS.

Oliver Popovič

 
S L O V E N S K É H O  Z D R U Ž E N I A  C I R K V I  A D V E N T I S T O V  S . D .

2 0 1 4

SPRAVODAJCA 
júl – august 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júli a auguste:

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálne informácie 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

29. 6. − 6. 7. OD, KP Tábor detského korešpondenčného kurzu Pacov
20. 7. − 27. 7. OZ Letný tábor zdravia Galanta (Kaskády)
27. 7. − 3. 8. KO Biblický týždeň Žiarska dolina (Západné Tatry)
27. 7. − 24. 8. OM YFJ Bratislava

Júl 5. 12. 19. 26.

Pavlík M.   Brezno  

Badinský K. R Kežmarok Púchov Revúca

Popovič O. Nitra Fiľakovo Sp. Nová Ves Komárno

Bielik S. Bratislava 2 Žilina Trenčín R

Kolesár F. D D Bratislava 1 Kongres 
mládeže

Soós B. Lučenec    

Byrtus S.  Michalovce   

August 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík M. Žiarska 
dolina BT   Bl. Remety  

Čík P.    Sl. Ďarmoty  

Škrla M.  Vaďovce    

Badinský K. Žiarska 
dolina BT Piešťany D D Prievidza

Popovič O. Žiarska 
dolina BT B. Štiavnica Trenčín Sereď Humenné

Bielik S. Žiarska 
dolina BT

B. Bystrica 
2 D P. Bystrica Levice

Kolesár F. YFJ- 
Bratislava

YFJ- 
Bratislava

YFJ- 
Bratislava

YFJ- 
Bratislava D


