
Bdejte... všetkému sa  
                          priBlížil koniec

Svet, v ktorom žijeme, ani zďaleka 
necharakterizuje jednota a harmónia, 
ale vzostup a úpadok, utrpenie a radosť, 
dobro a zlo, život a smrť. Tento nesúlad 
zasahuje aj do osobného života každého 
človeka, čo spôsobuje značné napätie. Ži-
jeme a pracujeme v presnom načasovaní, 
niekedy sme nútení vopred si naplánovať 
každú minútu. Podľa odborníkov práve 
„nevypočítateľnosť” života, obavy z toho, 
čím nás prekvapí, je jednou z hlavných 

príčin stresu a mnohých zdravotných ťažkostí, ktorými človek dneška trpí.
Práve preto ešte usilovnejšie plánujeme a snažíme sa rátať s možnosťami či rizikami. Pri 

kúpe auta, bytu, ale aj v každodenných záležitostiach, ako sú výchova detí, výber partnera 
či hospodárenie s rodinným rozpočtom. Vo svojich výpočtoch by každý z nás mohol dlho po-
kračovať, možno až „donekonečna“... Všetci vieme, že rozumné, triezve plánovanie prináša 
do života úžitok. Dáva nám pocity istoty a bezpečia, pomáha zvládať prekážky, ktorým sme 
vystavení. Plánovanie nám pomáha dosiahnuť ciele, ktoré sme si vytýčili. 

Ako veriaci ľudia si však uvedomujeme, že svoj život ovládame len do istej miery, nemá-
me ho absolútne vo svojich rukách. Nie sme nezávislí tak, ako si to mnohí predstavujú. Život 
každého z nás je v Božích rukách. Toto poznanie nás však nevedie k pasivite. 

Aj keď naše starosti a s nimi spojené plány majú svoje hranice, vedomie toho, že nad nami 
„Niekto” je, nám môže pomôcť plánovať ešte múdrejšie a efektívnejšie. Pomáha nám to sústre-
diť sa na to, na čo sa oplatí, čo je skutočne dôležité a čo môžeme naozaj ovplyvniť. 

Božie slovo nás uisťuje, že Ten, ktorý nepotrebuje radu ani pomoc, sa o všetko, čo nás 
presahuje, s istotou postará a usmerní nás. To platí predovšetkým vtedy, keď si s ľudskými 
plánmi a predstavami nevystačíme. Myslím obzvlášť na naliehavú zvesť, ktorá zaznieva zo 
stránok Písma svätého: „...všetkému sa priblížil koniec.“ (1Pet 4,7)

Udalosť Kristovho druhého príchodu a „skonania sveta” zamestnávala mysle učeníkov 
Ježiša Krista už pred 2000 rokmi. Aj keď nežili v takej hekticky načasovanej dobe, ako my 
dnes, v tejto veci chceli mať jasno. Pýtali sa Ježiša: „Kedy to bude?“ Jeho odpoveď však zrej-
me spôsobila nemalé sklamanie: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, 
ani Syn, iba sám môj Otec.“ (Mat 24,36)
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V otázke konca ich však Ježiš nenecháva bez rady. Po tom, ako prorocky opíše zna-
menia svojho blížiaceho sa príchodu, sústredí ich pozornosť na niečo oveľa dôležitejšie. Na 
niečo dôležitejšie, ako je presný čas, okamih jeho príchodu. „Hľaďte, bdejte a modlite sa, 
lebo neviete, kedy bude ten čas.“ (Mar13,33)

Ježiš vo svojom rozprávaní použije obraz bdejúceho sluhu, ktorého pán odcestoval ďa-
leko a on nevedel, kedy sa vráti. Aby ho pánov návrat nezastihol nepripraveného, sluha bdie. 
Je zrejmé, že týmto podobenstvom chce Ježiš svojich poslucháčov vyburcovať k stálej, aktu-
álnej pripravenosti. „Lebo neviete, kedy bude ten čas...“ 

Bdenie je v tomto oddiele Písma kľúčovým slovom. Je synonymom pripravenosti. Vo 
všetkých troch synoptických evanjeliách je myšlienka bdenia nielen tým posledným, ale záro-
veň tým najdôležitejším, čo chce Ježiš poslucháčom vo vzťahu ku svojmu príchodu povedať.

Vo svojej odpovedi im pomáha prekročiť ich predstavy a zvedavosť a ponúka im viac... 
Ich pozornosť sústreďuje na to, čo je skutočne dôležité a podstatné. „Bdejte a modlite sa,“ 
vyzýva poslucháčov.

Očakávanie Krista a blížiaceho sa konca sa takto stáva niečím veľmi osobným a zaväzu-
júcim. To je oblasť, priestor, kde poslucháči nielen môžu, ale majú byť aktívni. „A všetkému sa 
priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predovšetkým majte vrelú lásku 
navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ (1Pet4,7.8)

To je to, na čo je potrebné sa sústrediť. Rozoznanie blízkosti času a napĺňanie predpove-
daných udalostí má jednak umocniť prípravu čakajúcich a zároveň upevniť dôveru voči Tomu, 
ktorý zasľúbil svoj návrat, teda voči Ježišovi. Jedine na neho sa má čakajúci upriamiť, s ním 
má prehĺbiť svoj vzťah, k nemu sa modliť. 

V tom je záruka jeho pripravenosti. Preto ten, kto takto čaká, už nemusí žiť v zajatí času, 
v obavách, či ho náhodou Pánov návrat neprekvapí. On bdie... Je vyslobodený zo zbytočného 
plánovania, určovania termínov. Čaká nielen ako dobrý sluha, ale pripravuje sa ako nevesta 
v ústrety svojmu ženíchovi. Túžobne, s radosťou a s dôverou, ktorou sa opiera o zasľúbenie 
návratu svojho milého...

Oliver Popovič

poďakovanie

Na konci decembra prežila rodina Lorincová z Červenice veľmi nepríjemnú skúsenosť, keď 
im doslova zhorela strecha nad hlavou. Čo nezničili plamene, zničila voda z hasičských áut.

Brat Daniel Lórinc však pri osobnom stretnutí vyjadril, že práve v tejto situácii spoznal, 
koľko ochotných rúk a obetavých ľudí má okolo seba, v zborovom spoločenstve aj v kruhu 
spoluobčanov. 

Všetci, ktorí mohli, od prvej chvíle priložili ruky k dielu. Spoluobčania i spoluveriaci ešte 
počas požiaru pomáhali vynášať a zachraňovať veci z domu, odstraňovať trosky, ochotné su-
sedy navarili, dobrovoľníci pomohli pri stavbe krovu aj pri maľovaní, spoluveriaci zo zborov 
v Červenici, Michalovciach, Blatných Remetách a v Prešove zorganizovali finančnú zbierku, 
prispeli tiež ochotní darcovia z ďalších miest. Cirkev prispela na opravu strechy zo sociálneho 
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vydanie BiBlie prof. jozefa roháčka
Opätovne dávame do pozornosti nové vydanie „Roháčkovej„ biblie, ktorú pripravila Slo-

venská biblická spoločnosť. Ako sme už uviedli, text je podľa druhého revidovaného vydania 
z roku 1969. Okrem biblických textov, ktoré profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov 
(Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny), sa tu nachádzajú biblické 
mapy a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch. 

Upozorňujeme, že oproti pôvodne uvedenej cene, za ktorú ste si mohli Bibliu vďaka kon-
coročnej zľave zakúpiť výhodnejšie, aktuálna predajná cena Biblie je 22,80 €. Objednať si 
ju môžete vo vydavateľstvách:

Advent-Orion Slovenská Biblická spoločnosť
Šafárikova 9, 038 61 Vrútky Mlynská 43, P.O.Box 4, 974 09 
tel.: 043 / 428 26 70 Banská Bystrica
mobil: 0918 493 713; 0903 451 398 tel.: 048 / 413 41 91
email: adventorion@adventorion.sk email: office@biblickaspolocnost.sk
www.adventorion.sk www.biblickaspolocnost.sk

fondu pri ČS únii, ochotní podnikatelia poskytli autá, stavebný materiál atď. Dobré dielo sa 
podarilo a na prahu nového roka je dom opäť pod strechou a rodina zase doma. Rodina Lórin-
cová nás poprosila, aby sme aj touto cestou vyjadrili poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli. Nech vás všetkých Pán Boh požehná a odmení vašu obetavosť a štedrosť. 

zariadene pre seniorov v nižnej polianke

Milí bratia a sestry, chceme vám znova pripomenúť možnosť riešiť otázku opatery o star-
ších členov cirkvi, o ktorých sa nemôže postarať vlastná rodina. Ako sme už uverejnili v na-
šom Spravodajcovi minulý rok, cirkev, žiaľ, nie je z rôznych dôvodov v súčasnosti takéto 
zariadenie schopná poskytnúť, respektíve prevádzkovať. 

 Prevádzkovatelia domu pre seniorov v Nižnej Polianke v okrese Bardejov nám pri svojej 
minuloročnej návšteve ponúkli možnosť ubytovania pre seniorov v ich zariadení. Pri komu-
nikácii s nimi sme nadobudli dojem, že by to mohlo byť vhodné miesto na tento účel. Naše 
otázky nám zodpovedali uspokojivo, a preto by sme chceli dať túto možnosť do pozornosti.

 Na stránke cirkvi nájdete prezentáciu s fotografiami zariadenia a prostredia, v ktorom sa 
nachádza. Prevádzkovatelia nám poskytli tiež kontaktné údaje, kde sa môžete obrátiť so svo-
jimi otázkami. V prípade, že by bola potrebná naša spolupráca, neváhajte nás kontaktovať.

 Napriek tomu, že zariadenie nesie náboženský názov, boli sme ubezpečení o tom, že 
nie je pod správou cirkvi a že sloboda vyznania je tam v plnej miere rešpektovaná. Taktiež sú 
schopní úplne vyhovieť našim stravovacím zásadám.
Kontakt na dom seniorov: 
Sv. Kozma, n.o. 086 36 Nižná Polianka 73, e-mail: sv.kozma@gmail.com
Riaditeľ Stanislav Širila:  0903 723 042,  Hlavná sestra PhDr. Adriana Mikušová: 0903 723 044
Bližšie informácie nájdete na našej cirkevnej webovej stránke: www.casd.sk/polianka



Plán návštev zborov

Dôležité akcie vo februári:

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. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

1. − 2. OM Mládežnícka bohoslužba Trenčín
7. −  9. OD Múzička Kežmarok Kežmarok
8. − 15. KD Týždeň kresťanského domova
14. − 16 KP Výbor OZ KP
15. OZ Okrskové motivačné stretnutie ŽaZ Banská Bystrica
22. SŠ Školenie učiteľov SŠ pre ZS Bratislava 1
28. −  2. 3. KO Stretnutie starších a vedúcich zborov Račkova dolina

poďakovanie zo štúdia nádej

Chcem poďakovať predovšetkým nášmu láskavému nebeskému Oteckovi za jeho pomoc 
v roku 2013. Cítili sme ju v osobnom živote, ale teraz myslím hlavne na pomoc v práci náš-
ho štúdia. Boh nám pomohol vydať ďalšie tri príbehy zo série Príbehy písané životom a film 
Evanjelium podľa Jána. Veľmi sa teším, že tieto nové programy budú môcť osloviť ďalších ľudí.

Na prahu nového roka si však uvedomujem, koľko nových projektov je pred nami. Ukon-
čenie 20-dielnej série Animovaných príbehov velikánov dejín, veľmi očakávané načítanie celej 
Starej zmluvy, nové príbehy zo série Príbehy písané životom a mnohé ďalšie. 

Ďakujem vám, všetkým priaznivcom Štúdia Nádej, že ste nás v minulosti podporovali 
na modlitbách, niektorí aj finančne, a vďaka vám sa tak dostali naše relácie do mnohých 
domácností. Verím, že si vašu priazeň a podporu udržíme aj v novom roku 2014. Nech vás 
Boh požehná!

Bronislav Soós
Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava,
tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.sk  www.studionadej.sk

Február 1. 8. 15. 22.
Pavlík, M.   Prievidza  
Miškej, E. Pov. Bystrica  
Badinský, K. Zvolen Martin Žilina Bánovce n/B.
Popovič, O. Sereď Trnava R. Sobota Revúca
Bielik, S. Levice Kežmarok Poproč Žiar n/Hronom
Kolesár, F. Trenčín B. Bystrica 1 A A
Soós, B. Košice 2    


