
„HallelujaH. 
Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci 

Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach 
domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; 
ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné...“(Ž 135,1-3)

Kto by nepoznal Händlovho Mesiáša alebo 
Hallelujah od Leonarda Cohena? Skladby, ktoré vás 
povznesú do iných dimenzií a vyvolajú vo vás skvelé 
pocity. A to vďaka hlbokému obsahu toho jediného 
slovíčka „Hallelujah“ – chváľte Hospodina. Prečo 
Písmo sväté kladie taký veľký dôraz na chválenie 

Pána? Je hádam náš Pán taký samoľúby, že si vyžaduje neustále ospevovanie? Je to preto, lebo to robí 
dobre jeho egu? To určite nie! Veď náš Pán nie je ako hriešny človek. Ak od nás niečo žiada, najčastejšie 
je to hlavne pre naše dobro. Prečo nás Pán cez stovky veršov v Biblii nabáda, aby sme Ho chválili ? Pre 
koho je to dobré a milé? („Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho 
slávu...“ Ž 147,1)

Čo by ste mi poradili, keby by som sa vás spýtal, čo mám robiť, ak chcem mať väčšiu lásku k môj-
mu Bohu, keď túžim mať väčšiu vieru, nádej a odvahu? Keď chcem mať viac sily na modlitbe a čo 
robiť, aby som mohol viacej získavať druhých pre Krista? Neviem presne, čo by ste mi poradili, ale 
viem, čo mi radí Pán, a o toto poznanie sa chcem s vami podeliť: 

Chválenie zvyšuje našu lásku voči Bohu: „Ak by Božia láska vyvolala viac ďakovania a chválenia 
... viac a viac by sme oplývali Božou láskou.“(5T str.317)

Chválenie zvyšuje vieru, nádej a odvahu. „Ak by dnes bolo Bohu vzdávaných viac chváľ, nádej, 
odvaha a viera by stabilne rástli.“ (PK str.202)

Chválenie zvyšuje našu modlitebnú silu. „S modlitbou to nikdy nemôžeme prehnať, no čo sa 
týka vzdávania vďaky, v tom sme až príliš skromní. Keby Božia dobrota vyvolala viac ďakovania a chvá-
lenia, mali by sme oveľa viac sily na modlitbe.“ (5T str.317)

Chválenie zvyšuje našu silu svedčiť. „Oveľa viac, ako to robíme, potrebujeme hovoriť o vzácnych 
kapitolách našej skúsenosti. Po špeciálnom vyliatí Ducha Svätého by naša radosť v Pánovi a výkonnosť 
v Jeho službe oveľa viac porástla, ak by sme si pripomínali Jeho dobrotu a Jeho predivné skutky pre Jeho 
deti... Takéto svedectvo sa druhých dotkne. Na získavanie duší pre Krista neexistujú účinnejšie nástroje.“ 
(COL str.300) 
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Neviem, či existuje nejaká učebnica na chválenie Pána, ale viem, že to nespočíva len na slovnom 
vyjadrovaní. Slová musia byť vyjadrením toho, čo srdce už neudrží, čím preteká. Preto prežívanie Jeho 
lásky a neustálej prítomnosti v našom živote rozmnožuje dôvody našej vďačnosti. A ak ju „nedusíme“ 
v sebe, ale necháme pretekať aj cez ústa, potom sa dostavia vyššie spomenuté dôsledky. 

Preto so mnou poslúchnite inšpirovanú radu a: „Začnite svoj jazyk vychovávať na chválenie Boha 
a cvičte svoje srdcia, aby mu vydávali melódiu. A keď ten zlý začne na vás spúšťať svoju pochmúrnosť, 
spievajte chvály Bohu. Keď sa vo vašich domovoch začnú veci priečiť, začnite spievať o neporovnateľných 
krásach Syna Božieho a hovorím Vám, že keď sa takto rozozvučíte, satan Vás opustí.“(Review and Herald, 
8/5/1900)

Dosah a dôsledky vášho chválenia Boha sa prejavia aj na tých, ktorí sa stanú toho svedkami: 
„Neveriaci sa často obrátia, keď počujú čisté slová chvály a vďaky Bohu.“ (MYP str. 424) „Neexistujú účin-
nejšie nástroje (než hovorenie a chválenie Boha za prijaté požehnania) na získavanie duší pre Krista.“ 
(COL str. 300)

Moja osobná rada pre vás: keď večer zavierate oči na spánok, spomeňte si na tri veci, ktoré ste 
počas dňa s Pánom prežili a za ktoré ste vďační, a chválite Ho. A ráno nech sú to prvé myšlienky, na 
ktoré si spomeniete. 

„Chváľme Boha za príležitosť žiť na slávu Jeho mena. Nech čerstvé požehnania každého nového dňa 
prebudia chválu v našich srdciach za tieto znamenia Jeho milujúcej starostlivosti. Keď ráno otvoríte oči, 
poďakujte Bohu za to, že vás chránil počas noci. Ďakujte mu za Jeho pokoj vo vašich srdciach. Nech kaž-
dé ráno, poludnie a večer stúpa vaša vďačnosť k nebu ako sladká vôňa parfumu.“(MH 253)

„Hallelujah. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho 
slávu... (Ž 147,1)

Bohumil Kern, predseda SZ CASD a vedúci kazateľského oddelenia

Oznamy

Modlitebný týždeň  
kresťanského domova

V dňoch 12. – 18. 2. 2018 prebehne modlitebný týždeň 
kresťanského domova. Radomír Jonczy, vedúci oddelenia kres-
ťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa, pripravil v spolupráci s ľuďmi zaoberajúcimi 
sa rodinnou problematikou prednášky modlitebného Týždňa 
kresťanského domova s názvom „Manželstvo bez mýtov“. Určite 
ste už počuli: Svadobným obradom sa začína doživotné väzenie, 
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z ktorého sa nevyslobodíte ani dobrým správaním… Manželstvo nie je lotéria; v tej sa totiž aspoň nie-
kedy vyhráva… Aj ženatý muž môže byť šťastný, len sa to nesmie dozvedieť manželka… Svadobným 
obradom sa končí romantika, šťastie, sloboda, zábava…Medzi ľuďmi koluje množstvo narážok, vtipov 
a podobných mýtov… Práve tieto sa autori v tohtoročných prednáškach pokúšajú odbúrať. Poteší 
nás, keď sa nad ich posolstvom spolu s manželskými pármi a rodinami vo svojich zborov zamyslíte, 
prípadne na ne pozvete tiež svojich priateľov a verejnosť. Aj takáto aktivita môže byť jednou z fo-
riem využitia Národného týždňa manželstva (http://ntm.sk/) v prostredí, v ktorom žijete. Prednášky 
si môžete vyzdvihnúť u svojich zborových traktátnikov alebo si stiahnuť ich elektronickú verziu tu: 
http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2018/01/Prednasky-KD-2018.pdf

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD a vedúci oddelenia kresťanského domova

Pozvánka pre Generáciu 50 PLUS do Nízkych Tatier
Opäť vás pozývame stráviť týždeň v objatí hôr, 

krásnej prírody, pekného hotela s jeho všetkými 
vymoženosťami  a v spoločnosti nadšených senio-
rov. V Prísloviach 16,9 sa píše: Človek uvažuje vo 

svojom srdci o svojej ceste, ale jeho kroky vedie Hospodin. Všetci sme na ceste a nezáleží na 
tom, ako dlho ideme, ale či jej rozumieme. Učeníci putovali s Kristom veľa rokov a ešte ani pred ukrižo-
vaním stále nerozumeli svojmu poslaniu. Poďme sa vydať na spoločnú cestu po stopách starozákon-
ných vodcov, ktorí po všetkých zasľúbeniach a zázrakoch stále neporozumeli svojej ceste. Budeme 
popritom putovať aj po chodníčkoch Nízkych Tatier. K dispozícii je zdarma po celý čas pobytu taktiež  
wellness centrum s bazénom s morskou vodou, ktorá má veľmi priaznivé účinky na celé telo. Každý 
večer sa môžete tešiť na pútavé cestovanie biblickými príbehmi, ako ich zachytila šošovka fotoapa-
rátu brata Karla Chlebka. Záujemcovia, hláste sa tu: Iveta Halešová, tel: +421 944 930 445, +420 
602 793 564, e-mail:  generacia50@gmail.com alebo na halesova.iveta@gmail.com.  Všetky ďalšie 
informácie nájdete tu: http://www.casd.sk/pozvanka-do-nizkych-tatier-pre-generaciu-50-2/.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD a vedúci oddelenia kresťanského domova

Pozvánka na stretnutie SINGLE – SoNS 2018
Združenie odvážnych nepriateľov samoty pozýva každého, kto je sám, na letnú rekreáciu so 

spoločenskou, turistickou i duchovnou náplňou,  ktorá sa uskutoční od 1. 9. do 16. 9. 2018 v Južnom 
Chorvátsku – KLEK – apartmány BONACA (www. chorvatskozababku.sk). Vyplnenú prihlášku je 
potrebné poslať do 1. 3. 2018 písomne na adresu: Bohumil Doležal, Dolní Cerekev 102, PSČ: 58 845, 
alebo na e-mail: hasselblad500D.C@gmail.com. Dôležitá informácia: Účastníci zo Slovenska môžu 
zaplatiť až na mieste. Prihlášku a všetky ďalšie informácie nájdete tu: http://www.casd.sk/pozvanka-
na-stretnutie-single-sons-2018/. V prípade otázok volajte +420 775 789 036, ale najlepšie píšte na 
e-mail: al.zastera@gmail.com.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD a vedúci oddelenia kresťanského domova
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Program pre mládež, Livin 2018

Oddelenie mládeže Cirkvi adventistov siedmeho dňa 
pripravilo program pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov 
s názvom Livin (v preklade Žiť pre…). Livin ponúka prostredie, kde mladý človek môže rásť 
prostredníctvom nových vzťahov a priateľstiev s veriacimi mladými ľuďmi zo zborov našej cirkvi na 
Slovensku. Livin bude otvárať témy ako sebadôvera, cieľavedomosť, komunikácia, vzťahy, služba, 
duchovný život, viera v Ježiša Krista. Stačí vyplniť online prihlášku a prečítať si ďalšie informácie:  

http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2017/12/LIVIN-2018.pdf
František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže SZ CASD

Môžu nepočujúci prísť medzi nás? 
Mnohí ľudia nepočujúci od narodenia, ktorí sa dorozumievajú znako-

vým jazykom, nepovažujú samých seba za zdravotne postihnutých, ale za 
príslušníkov jazykovo-kultúrnej menšiny Nepočujúcich. Táto spoločenská 
menšina má totiž vlastný plnohodnotný jazyk (znakový), vlastnú špecific-
kú kultúru a to, že nepočujú, chápu ako prirodzenú súčasť svojej identity. 

Majú tiež zákonné právo na zaistenie tlmočenia pri dôležitých jednaniach s počujúcou spoločenskou 
väčšinou (napr. na úradoch, u lekára, na súde a pod. – podobne ako cudzinci). Jedinou možnosťou, 
ako im zrozumiteľne sprostredkovať zvesť evanjelia a ako im umožniť stať sa súčasťou cirkvi, je mať 
k dispozícii tlmočníkov aj v našom spoločenstve.

Pre komunikáciu s nepočujúcimi ľuďmi prostredníctvom tlmočníka platia niektoré zásady – 
napríklad, že vždy hovoríme priamo s nepočujúcim (nie o ňom s tlmočníkom), alebo že tlmoč-
ník by mal vždy dostať obsah napr. tlmočeného kázania dopredu, aby sa mohol na tlmočenie 
dobre pripraviť – a, samozrejme, nepočujúci musí na tlmočníka dobre vidieť. Nie je tiež možné 
kvalitne tlmočiť príliš dlho (je to náročná činnosť – tlmočník by mal súvislo tlmočiť max. 45 
minút, pre dlhší príhovor je potrebné mať viacero tlmočníkov, ktorí sa vystriedajú). Znakový 
jazyk má totiž úplne iný (na pohybe založený) kód ako bežná hovorová reč a tlmočník vlastne 
musí obsah posolstva vysvetľovať, interpretovať (nerealizuje ho teda len mechanicky z jedného 
slovného kódu do iného).

Veľmi náročné a špecifické je potom tlmočenie piesní alebo tiež samotnej hudby (tlmočník sa 
snaží sprostredkovať náladu hudby, jej dynamiku a pocity, ktoré v človekovi vyvoláva, ale aj farbu 
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zvuku hudobných nástrojov) – i nepočujúci však chcú hudbu vnímať (vrátane piesní na bohoslužbe) 
a kvalitné tlmočenie je opäť jediná možnosť, ako im to umožniť.

Ďalšie informácie o komunikácii s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými ľuďmi nájdete tiež v časti 
venovanej službe nepočujúcim na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD

POMÁHAJTE S NAMI AJ V ROKU 2018
Vyberte si, ako chcete pomáhať a pošlite balík pomoci tým, 

ktorí to veľmi potrebujú – ľuďom v núdzi či obetiam násilia na 
Slovensko (právna a psycho-sociálna pomoc) alebo sirotám do 
Kene (materiálna pomoc). Zistite teraz viac o balíkoch pomoci 
na www.adra.sk a pomáhajte s nami celý rok. Nakupujete 
online? Podporujte naše projekty pri každom nákupe už 

v 800 e-shopoch a nebude vás to stáť ani cent navyše. O pomoci, ktorá nestojí nič a znamená veľa, 
sa dočítate na www.podporte.sk. Venujte nám aj tento rok 2 % zo svojich daní alebo nájdite ďalšie 
spôsoby, ako sa môžete zapojiť do pomoci na Slovensku či v rozvojových krajinách sveta na www.
adra.sk. Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým. Ďakujeme a želáme vám 
všetko dobré.

ADRA Slovensko, číslo účtu na zaslanie finančného daru: IBAN: SK69 0200 0000 0030 0447 8451



Plán návštev zborov

dôležité akcie vo februári 2018

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 FB: https://www.facebook.com/szcasd 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. 

10. – 17. Týždeň kresťanského domova a rodiny

10. – 11. Múzička Kežmarok

február 3. 10. 17. 24.

Pavlík M.    Michalovce

Čík P.     

Škrla M.     

kern B. Martin Nové Zámky Košice 2 GCNC

Márföldi d. Lučenec Bratislava 2 Sázava - ATI Prešov

Bielik S. Brezno Poproč Žiar nad Hronom Fiľakovo

kolesár F. Prievidza Praha Betany Nitra 1 Čadca

Plachý J. Spišská Nová Ves Múzička  

Špalek r.  Piešťany   

novota J. Levice   

Soós B. Bánovce n/B. Nitra 1 prenos BA1 Košice 1


