
Živý Boh

„Tomu však, ktorý pôsobením 
svojej moci v nás a nad to všetko 
môže urobiť omnoho viac, ako my 
prosíme alebo rozumieme, tomu 
sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi 
po všetky pokolenia na veky vekov. 
Amen.“

Efezanom 3,20-21 
Keď premýšľame o evanjelizácii 

v dnešnej dobe, alebo keď sa modlíme za ľudí, aby ich ich Duch Svätý priviedol 
k viere v Ježiša Krista, uvedomujeme si vlastnú nedostatočnosť. 

Čokoľvek sa v oblasti misie udeje, nie je to naše dielo, ale Božie, „...nad to 
všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme...“

Tento rok sme spoločne prežili Týždeň duchovnej obnovy, ktorý nadväzoval 
na víkendovky Joela. Bol to čas Božieho priznania sa k nám a intenzívne pre-
žívanie Božej prítomnosti. A nielen to, ale naplnila sa aj téma týždňa duchovnej 
obnovy „Bližšie k Bohu, bližšie k sebe.“

Ale aby som sa nevyjadroval iba ja, tu je niekoľko vyjadrení účastníkov, ktorí 
zažili TDO 2016 a opísali, čo pre nich v ich duchovnom živote znamenal tento 
výnimočny týždeň: 

Zblíženie sa s ľuďmi. Bol to čas posilnenia nových vzťahov a zlepšenie trvajú-
cich vzťahov. Zblíženie sa s manželom. Prežitie požehnaného času v spoločen-
stve veriacich a vystúpenie zo samoty. Prehĺbením vzťahov. Stretnutie s veria-
cimi, ktorí to myslia vážne... Porozumel som čo to znamená JEDNOTA CIRKVI. 

Alebo: Teplo blízkosti Ježiša Krista. Nájdenie a spoznanie Boha – bola som tu 
akosi bližšie k Bohu a k pokore. Prehĺbenie dôvery k Ježišovi Kristovi a budova-
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nie vzťahu s Bohom prakticky. Nesiem si domov silné Božie priznanie sa ku mne 
a obnovu mojej dôvery k Nemu. Priblíženie sa k Bohu cez modlitbu – kľúč, ako 
lepšie poznať odkaz Biblie pre mňa a pre môj život. Priestor a čas na budovanie 
a napĺňanie vzťahov bližšie k Bohu, bližšie k ľuďom. Ako sobota, ktorá trvala 
sedem dní. 

To je iba niekoľko vyjadrení účastníkov, ktorí na TDO 2016 prežívali Božie 
priznanie, Božiu blízkosť a Božiu prítomnosť. 

Boh nás tento rok upozornil na niekoľko dôležitých oblastí, ktoré nie je možné 
prehliadať, ak premýšľame o evanjelizácii v dnešnej dobe. 

To prvé poznanie sa týka zistenia, že sme Jeho milovaný ľud, o ktorý sa On 
stará a ktorý vedie. Boh mocne pôsobí na Slovensku, v našich zboroch, v na-
šich životoch, ale aj v našich vzťahoch. Na skúsenosť, ktorú máme spoločne za 
sebou, sa nedá ani zabudnúť, ani sa nedá poprieť. Nie je žiadna pochybnosť 
o Božom vedení, ktoré sme ako cirkev spoločne prežívali počas celého uplynu-
lého roka. 

Boh nás uistil o tom, že to, čo sme spoločne zažili počas víkendov Joela a po-
tom na TDO 2016, môžeme prežívať aj v zboroch, počas týždňa či v sobotu. 

To druhé poznanie sa týka zistenia, že každý z nás je v Božom diele hlásania 
evanjelia Ježiša Krista a šírenia trojanjelského posolstva nenahraditeľný. Áno, 
Boh pracuje prostredníctvom prednášok a kázaní. Áno, Boh oslovuje a privádza 
ľudí k viere v Ježiša Krista prostredníctvom živých rečníkov – kazateľov, evanje-
listov či misionárov. Áno, Boh dokonca mocne používa YouTube a rôzne video-
kanály na internete s prednáškami bratov kazateľov z iných krajín, aby priviedol 
k pravde ďalších ľudí, ktorí sledujú ich prednášky s trojanjelským posolstvom. 

Ale tou najmocnejšou Božou „zbraňou“ v tomto duchovnom boji je každé Jeho 
„dieťa“, ktoré je súčasťou Božieho ľudu. 

Boh nás dnes volá, aby sme pokračovali v skúsenosti, ktorú nám On dal pre-
žiť počas uplynulých mesiacov. V skúsenosti toho, že Boh je živý a prítomný 
v mojom duchovnom živote a v mojich vzťahoch. 

To je to, čo dnešný človek hľadá. Chce vidieť, že Boh je živý. A čaká, že my 
mu budeme o tom svedčiť svojím životom a svojou osobnou skúsenosťou. Toto 
osobné svedectvo postavené na vlastnej skúsenosti, ktorú zažívam s Bohom, 



– 3 –

oznamy

Veľkofilm, v ktorom žiari príbeh viery 
Desmonda Dossa – adventistu siedmeho dňa 

„Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je 
večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne-
unaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno 
preskúmať. On dáva silu unavenému a bez-
mocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia 
a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom 
kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, do-
stávajú novú silu, ako orly stúpajú na kríd-
lach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevy-
čerpajú sa.“ 

...týmito slovami zo 40. kapitoly knihy 
proroka Izaiáša začínajú úvodné titulky fil-
mu „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“. 
Cituje ich hlavná postava – Desmond Doss. 

Človek, ktorý reálne žil a prežil hrôzy druhej svetovej vojny. Človek – adventista 

ktorý je živý a prítomný v mojom živote, má v konečnom dôsledku väčší vplyv 
ako prednášky. Prednášky sú podstatné, ale oveľa dôležitejšie je osobné sve-
dectvo tisícov Božích detí o ich stretnutí s Nebeským Otcom. Nenechajme si 
ujsť ani jednu príležitosť na zdieľanie tejto jedinečnej skúsenosti, ktorú nám Boh 
dáva s dôverou, že v konečnom dôsledku to nie som ja, kto koná, ale sám Náš 
Dobrý a Spravodlivý Nebeský Otec – „...nad to všetko môže urobiť omnoho viac, 
ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po 
všetky pokolenia na veky vekov. Amen.“

Efezanom 3,20-21 
František Kolesár 

Vedúci oddelenia evanjelizácie SZ
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Spustili sme pre vás novú webovú 
stránku www.adra.sk

Zistite viac o tom, ako a prečo pomáhame na našej novej webovej stránke 
www.adra.sk. A ak chcete byť informovaní o našich novinkách a akciách, pošli-
te nám vašu e-mailovú adresu cez jednoduchý formulár, ktorý nájdete tiež na 
www.adra.sk. Raz mesačne vám na e-mailom pošleme ADRA newsletter plný 
noviniek.

siedmeho dňa. Človek, ktorého viera v Boha bola tak silná, že sa stala hlavným 
námetom pre vznik veľkofilmu určeného pre celý svet. 

Mladý hrdina vstúpil dobrovoľne do armády Spojených štátov amerických a vy-
jadril otvorene výhradu svojho svedomia. Pretože dal Bohu sľub, že sa nedotkne 
žiadnej zbrane, odmietol výcvik s puškou. Vo výcvikovom tábore taktiež požiadal 
o možnosť zachovávať sobotu ako deň odpočinku. Desmond sa kvôli tomu stal 
obeťou výsmechu, ponižovania a nenávisti zo strany svojich vlastných spoluvoja-
kov a veliteľov. Jeho najväčšie hrdinstvo sa prejavilo, keď počas dobývania pa-
horku Hacksaw Ridge pod nepriateľskou paľbou zachránil 75 zranených vojakov. 
Aj po vojne sa k svojim hrdinským výkonom, za ktoré dostal najvyššie ocenenie 
–  Medailu cti staval skromne a všetky zásluhy pripisoval Bohu.

Veríme, že Boh mocne oslovil počas návštevy kina tých, ktorí mu doposiaľ ne-
dali šancu prehovoriť do života iným spôsobom. Rovnako úprimne veríme, že tým-
to filmom Boh ponúka príležitosť aj nám stráviť spoločne čas s priateľmi a hovoriť 
s nimi o našej viere, i keď možno práve teraz nie je taká silná a živá ako viera 
Desmonda Dossa. Modlíme sa o to, aby Boh pracoval v srdciach všetkých nás, 
ktorých má vo svojom zámere posilniť vo vzťahu s Ním práve vďaka príbehu pre-
rozprávanému touto formou.

 
Film Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu bol premietaný v slovenských kinách od 

10. novembra 2016. Slovenský preklad a titulky k filmu zabezpečilo Štúdio Nádej.
Tomáš Turčan
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Zbierka vlny a látok pre sýrske rodiny mala veľký úspech
Od 1. do 18. novembra sme zbierali 

vlnu, látky a finančné dary pre sýrske 
rodiny v utečeneckých táboroch v Thes-
salonikách v Grécku. Z vyzbieraných 
materiálov si ušijú a uštrikujú oblečenie 
na zimu a zároveň je to pre nich terapia 
– prídu na iné myšlienky. Zbierka mala 
veľký ohlas, dostala sa do novín, rádia 
aj televízie, vďaka čomu sa nám poda-
rilo vyzbierať veľké množstvo vlny a lá-
tok, ktoré odvezieme do Grécka a za 
vyzbieranú sumu budeme môcť nakúpiť 
ďalší materiál. Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa do zbierky zapojili. Viac na www.
adra.sk/nemamconaseba.

Moldavsko – pitná voda pre 700 detí 
V rámci nášho projektu „Voda a sanita“ v Moldavsku, okrem inštalácie kana-

lizačných filtrov v troch škôlkach, kde priamymi príjemcami pomoci bude 700 
detí, prebiehajú aj zaujímavé workshopy pre deti, učiteľov a rodičov, zamerané 
na zlepšenie hygienických návykov. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu zdravia oby-
vateľov a ochrániť ich pred zbytočnými ochoreniami. Ďakujeme, že pomáhate 
s nami!

Podporte naše projekty rýchlo a jednoducho – online  
darom 

ADRA Slovensko má na svojej novej webovej stránke jednoduchý darovací 
systém, cez ktorý môžete prispievať na naše projekty jednorazovo aj pravidelne 
raz za mesiac. Takisto nás môžete podporiť pri nakupovaní v rôznych známych 
e-shopoch cez stránku www.podporte.sk. Nestojí to nič a časť z vášho nákupu 
ide na projekty ADRA Slovensko. Ďakujeme.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri

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. 

december 3. 10. 17. 24.
Pavlík M.

Čík P. R. Sobota
Škrla M. Žilina
Kern B. Lipt. Mikuláš Zlaté Moravce R Bánovce n/B
Márföldi D. KD - Ježonky Prievidza B. Bystrica 2 Nové Zámky
Bielik S. Trnava Rožňava Gerlachov Michalovce
Kolesár F. Púchov Olomouc Vaďovce D
Plachý J. Zvolen
Špalek R. Košice 1
Novota J.

Soós B. Trenčín Trnava

8.-10. ASI Olomouc
11. Výbor SZ CASD Považská Bystrica

ADRA Slovensko na Rozvojových dňoch v Bratislave
Verejnosť si mohla pozrieť výstavu fotiek 

z rôznych kútov sveta a dozvedieť sa pria-
mo od neziskových rozvojových organizácií 
viac informácií o tom, ako pomáhajú kraji-
nám, ktoré to najviac potrebujú. Sme radi, 
že aj my sme mohli odprezentovať naše 
projekty. Ďakujeme, že s nami pomáhate ľu-
ďom v núdzi a meníte ich životy k lepšiemu.


