
K r í z a

„Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú 
ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci pe-
ňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, 
nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárač-
ní, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, 
nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. 
Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú po-
pierať. Aj od tých sa odvracaj.“  (2 Tim 3,1-5)  

Kamkoľvek sa pohneme, všade sa hovorí iba 
o kríze. V masmédiách, medzi ľuďmi na pracovis-
kách, v čakárni u lekára, v hromadných dopravných 
prostriedkoch, v školách, na mestských či obecných 
úradoch, dokonca aj v cirkvi. Kríza je fenomén, ktorý 

ovládol dnešný svet. Kríza v hospodárstve, kríza v medziľudských vzťahoch, kríza ako 
devalvácia skutočných hodnôt.

Aj apoštol Pavol vo svojom liste Timotejovi hovorí o kríze. Popisuje verne dobu, 
v ktorej žijeme. Možno si povieš: „Toto je presne to, s čím sa stretávam! Aj na mňa do-
ľahla kríza, aj mňa zväzuje to, čím svet okolo mňa prechádza. Ako prejsť týmto údolím? 
Nie je to už tá posledná etapa dejín tohto sveta? Ako obstáť v takomto ťažkom období? 
Dá sa vôbec prežiť?

Pred takmer 2000 rokmi kráčali na ceste do Emauz dvaja učeníci. Prežívajú krízu. 
Sú sklamaní. Svet sa im zrútil. Ten, o kom si mysleli, že zasadne na Dávidov trón, bol 
ukrižovaný a oni sú s obrovským žiaľom v srdci tlačení k zemi. Vtom sa k nim pripojí ne-
známy muž. Sú rozčarovaní z toho, že nevie, čo sa v Jeruzaleme udialo. A tak mu opisujú 
svoju bolesť. Záhadný neznámy otvára svoje ústa a hovorí. Od Mojžiša cez prorokov 
poukazuje na to, aké bolo poslanie Mesiáša. Nie Dávidov trón na zemi, ale utrpenie, smrť 
a vzkriesenie a potom Dávidov trón v nebesiach! To je Mesiášova cesta! Naši pútnici sú 
prekvapení. Hltajú každé jeho slovo. Uvedomujú si svoj omyl a ich srdcia pookrievajú. 
Zastavujú sa na križovatke k mestečku, kde bývajú. Už sa zvečerieva. Neznámy chce 
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ísť ďalej, ale oni vyslovujú známe slová: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už 
nachýlil. A vošiel, aby zostal s nimi.“ (Luk 24,29) O niekoľko minút zisťujú, že ten, koho 
počúvali, ten, kto sa k nim pripojil, koho pozvali do svojho príbytku, nebol nikto iný ako 
sám Pán Ježiš Kristus! Aká radosť! Aké krásne rozuzlenie! Aký oheň sa rozhorel v ich 
srdciach! Ako rýchlo utekajú, aby sa o svoju skúsenosť podelili s ostatnými učeníkmi! 

Milé sestry a bratia, ani nám dnes nezostáva nič iné, ako zoči-voči všeobecnej krí-
ze spoločnosti vysloviť pozvanie, ktoré vyslovili dvaja učeníci na ceste do Emauz. Oni 
nevedeli, že svoje slová adresujú tomu jedinému, ktorý im môže pomôcť. My máme tú 
prednosť, že vieme KOMU ich adresovať: 

„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. A vošiel, aby zostal s nimi.“  
Ako prežiť teraz, keď sa nad celým svetom zvečerieva? Jedine tak, že do svojich sŕdc 
pozveme Ježiša. Jedine tak, že do svojich domovov pozveme Ježiša. Jedine tak, že do 
svojich zborov pozveme Ježiša. Jedine tak, že do svojej cirkvi pozveme Ježiša. Inak nás 
kríza premôže. Niet inej cesty. Jedinou cestou je sám Ježiš Kristus.

Skúsenosť spoločenstva s Ním je to, čo v nás zapáli nový oheň a dá novú silu ísť 
a hovoriť, ísť a slúžiť.

Daniel Márföldi

   Prišiel, zomrel, zvíťazil

Ponúkame vám novú audioknihu z našej redak-
cie. Pôvodná kniha EGW/Cesta lásky je skrátená a prispôsobená pre mladého sekulár-
neho človeka. V Čechách bol tento projekt veľmi úspešný. Predalo sa niekoľko tisíc kníh 
a nosičov. Audiokniha je ideálny darček pre vaše deti a priateľov. Podľa skúsenosti z Čiech 
mnohí následne siahli po úplnom znení nielen tejto knihy, ale aj ďalších kníh EGW. Veríme, 
že vám a vašim blízkym táto audiokniha pomôže nadviazať a prehĺbiť vzťah s Ježišom.

V najbližších dňoch bude k dispozícii aj knižné vydanie, ktoré pre vás pripravuje 
Advent-Orion. 

CD-ROM (mp3)    
3,50 €
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zľavu 20 % si už môžete uplatniť do 30. 6. 2012 prostredníctvom vášho traktát-
nika alebo priamo na našej adrese: štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava,  
tel. 02 4363 3181, studionadej@casd.sk,  www.studionadej.sk

Bronislav Soós

KNIHA PROROKA DANIELA vždy vzbudzovala nie-
len nadšenie, ale aj kritiku každého druhu. Jej taju-
plný slovník a úžasné proroctvá podnietili zvedavosť 
nejedného čitateľa. Táto kniha budila úžas filozofov 

cena 9,- ¤

Traja nezbední súrodenci z veľkomesta strávia 
veselé a veľmi zaujímavé prázdniny na vidieku 
u starých rodičov. Tam objavia krásu okolitej 
prírody a jej obyvateľov. Starký, skúsený vče-
lár, na príkladoch zo života v úli ukáže svojim 
vnúčatám na vlastnosti ako spolupráca, sú-
držnosť a usilovnosť. Kniha Medové príbehy 
postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo 

sa deje počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, čím 
sú pre nás ľudí tieto drobné tvory užitočné, čo všetko sa môžeme od nich naučiť 
a tiež ako ich máme chrániť. V závere na základe biblických veršov starký vysvetlí 
medové princípy, ktoré vedú deti k premýšľaniu. 

Vhodné pre deti mladšieho školského veku
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12,-  8,- ¤  do 31. 8. 2012
CENA PRE ZBORY

VydaVateľstVo adVent-orion ponúKa



Plán návštev zborov
Máj 5. 12. 19. 26.
Pavlík, M. Čadca
Miškej, e. Zvolen
Badinský, k. Čadca R Prešov Spišská N. Ves
Popovič, o. B. Bystrica 1 Rankovce Poprad R
Bielik, S. Humenné B. Bystrica PSE Čakanovce Trnava
kolesár, F. L. Mikuláš B. Bystrica PSE Lučenec Poprad
Soós, B. Bratislava 1 Žiar n. Hronom Rankovce
Byrstus, S. Sereď
Svrček, l. B. Bystrica

4. – 7. 5. KD Konferencia o rodine Banská Bystrica
4. – 5. 5. OM Konferencia pracovníkov s mládežou Žilina
8. 5. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
11. – 12. 5. OM Pieseň v službe evanjelia Banská Bystrica
18. – 20. 5. KP Vodcovský špeciál OZKP
25. – 27. 5. KD Okrskové stretnutie seniorov Michalovce

dôležité akcie v máji

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

i vedcov, židov i kresťanov, ba aj moslimov. Inšpirovala celý rad umelcov a stala sa pred-
metom oslavných piesní aj hlbokých úvah. Videnie hebrejského otroka, ktorý sa ocitol 
v babylonskom zajatí, je univerzálne. Zahŕňa krásnu poéziu i hlbokú múdrosť, duchovnú 
meditáciu i prenikavé psychologické postrehy, zaujímavú históriu niekdajšieho sveta, 
ale tiež presné proroctvá, v ktorých spoznávame aj našu búrlivú dobu, poznamenanú 
Osvienčimom aj pádom marxizmu… To všetko Jacques Doukhan približuje čitateľovi vo 
svojom komentári ku knihe Daniel. Vo svetle nových objavov rukopisov biblických kníh 
pri Mŕtvom mori a na základe histórie starovekého Stredného východu autor systema-
ticky skúma text a odhaľuje jeho skryté zákutia. Odovzdáva nám posolstvo netradičné, 
a predsa blízke – posolstvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým napĺňa zúfalú 
túžbu našej zbedačenej zeme a odpovedá na problémy budúcnosti.

Objednávky:
objednavky@adventorion.sk,  043 / 42 82 670, 0918 493 713, 0903 451 398


