
Pr e t e b a . . .
„...lebo badám, že ma Hospodin žehnal 

pre teba.“ (1Moj 30,27)
Je zaujímavé všimnúť si v Biblii situá-

cie, keď Boh napĺňa potreby iných vďaka ve-
riacim, ktorí sa k nemu s dôverou obracajú.

 Tak je to aj v prípade, keď sa Jákob 
lúči so svojím svokrom Lábanom. Potom, 
ako sa Jákob dlhý čas staral o jeho ovce, 
Lában hľadí na početné stádo a vyhlási:  

„...badám, že ma Hospodin žehnal pre teba.“
Inde zase čítame, že k prorokovi Elizeovi prichádzajú v čase úzkosti traja krá-

li a prosia o radu. Prorok jednému z nich, Izraelskému kráľovi Jehorámovi, odpovie:  
„...keby som nehľadel na tvár Jozafata, judského kráľa, nepodíval by som sa na teba 
ani by som sa na teba nepozrel.“ (2Kráľ 3,14) Kým dvaja z nich chcú radu a pomoc od 
Hospodina len v čase úzkosti, je medzi nimi jeden, ktorý má s Bohom hlbší vzťah. A prá-
ve vďaka nemu dostávajú radu aj ostatní dvaja. 

Podobne sa v dejinách Izraela Hospodin niekoľkokrát odvoláva na Dávida: „Lebo 
budem brániť toto mes to zas távajúc ho, aby som ho za chránil pre seba a pre Dávida, 
svoj ho služob níka…“ (Iz 37,35; 1Kráľ 11,12.13)

Aj v živote apoštola Pavla môžeme vidieť, ako sa primkol k Bohu. Okrem toho, že 
s ním mal Ježiš zvláštny plán, zachránil kvôli nemu životy 276 ľudí plaviacich sa na lodi, 
ktorá stroskotala. „...Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou.“ (Sk 27,24) 

Ale zo všetkých prípadov, keď Boh koná v záujme jedného pre zásluhy druhého,  
je najdôležitejší príklad Ježiša Krista. Pre neho nám totiž Boh odpustil naše hriechy. 
„A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti; kázeň 
nášho pokoja bola vložená na neho a jeho sinavicou sme uzdravení.“ (Iz 53,5)

Milé sestry a bratia, Boh nemohol naše vykúpenie uskutočniť odvolaním sa na po-
slušnosť či vieru žiadneho z ľudí. Jeho Slovo nám pripomína, že len vďaka jeho milova-
nému Synovi, kvôli nemu jedinému, sme získali odpustenie a spasenie. Nech je za to 
oslávené Jeho meno...

Oliver Popovič
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O k r O k ď a l e j   PS:e  2013
10. 5.  – 12.  5.  2013 ba n S k á by S t r i c a 
Konferencia o službe
A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. (Mat 5,41)

Hovorí sa, že Boh kráča tak rýchlo, ako rýchlo dokáže kráčať človek; tak rýchlo, 
ako rýchlo dokážeme kráčať my ľudia.

Zrýchlime krok! 

10. až 12. mája 2013 v Banskej Bystrici.
Poďme spolu urobiť tento rok o jeden krok navyše počas PS:e 2013.

Ako?

Poďme sa spolu rozprávať o službe, a nie o móde. 

Ako? 

Príď na PS:e 2013 so svojím nápadom, projektom, prostredníctvom ktorého slúžiš 
ľuďom okolo seba, a inšpiruj ním ostatných. Budeš mať priestor predstaviť svoj 
nápad a hovoriť o ňom. (Porozprávaj sa o ňom už teraz s Františkom Kolesárom 
na adrese fkolesar@casd.sk, alebo na čísle 0905 895 156.) 

Príď na PS:e 2013 a nechaj sa inšpirovať a nadchnúť pre novú službu, pros-
tredníctvom ktorej budeš účinne slúžiť svojmu okoliu. Budeš sa rozprávať o tom, 
ako slúžiť, s tými, ktorí ťa nadchnú a vedia, ako na to.

A urob ešte jeden krok navyše – príď na tri dni (od piatku do nedele) a už nebu-
deš kráčať pomaly. Prihlás sa už dnes!

Prihlasovanie na stravu a ubytovanie:
Elektronicky na: http://pse.casd.sk/
Prihlasovanie trvá do 21. 4. 2013

Program
PS:e – Konferencia o službe
Piatok:
Koncert eSPé – kresťanská skupina s misijným a komunitným projektom
Sobota:
9:30 – 18:00  Výstava evanjelizácie a služby
9:30 – 12:00  Worship – BB  

Skúsenosti  



– 3 –

VydaVateľStVO adVent-OriOn POnúka

cena 10,- ¤

Piesne zborov  
Slovo – O krok ďalej – Vítek Vurst (Česko)

12:00 – 14:30  Obed
14:30 – 17:00  Worship – Nalaď sa!  

Čínska misia – Budapešť – Marietta Torres (Maďarsko)  
Rómska misia – Čičava – Martin Mekel (Východné Slovensko)  
Piesne zborov

17:00 – 18:00  Workshopy:  
1. Ako začať  
2. Možnosti a limity práce s deťmi z detského domova

18:00 – 19:00  Večera
Sobotou sa to nekončí... 
20:00 – 24:00  Babinec – na Kollárovej 
 Pánsky klub – na Rudlovskej
Nedeľa:
Vzťahy nadovšetko

Renata Kaminská, Pepa Popper

OdVážni kamaráti  
ďalšie dObrOdružStVá

Voľné pokračovanie knihy Odvážni ka-
maráti. Deti tu spolu so zelenou motor-
kou Riškom pochopia, čo je skutočná 
odvaha a vďaka trom dobrým kamarátom 
zistia, že najlepšie je povedať hneď prav-
du. Celostranovo ilustrovaná kniha je ur-
čená pre deti predškolského a raného 
školského veku.

60 strán, 23 x 28 cm, viazaná



Plán návštev zborov

3. – 5. KP Vodcovský špeciál OZ KP Orava
4. KD Stretnutie žien Poprad
4. SŠ Stretnutie učiteľov sobotnej školy – VS Prešov
10. – 12. OM Pieseň v službe evanjelia Banská Bystrica
17. – 19. KO Kazateľské stretnutie s manželkami CSU
24. – 26. KP Oblastné stretnutie  OZ KP – západ Stará Turá
25. KO Slávnosť vysvätenia kazateľov Trenčín

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

Máj 4. 11. 18. 25.
Pavlík, M.    Trenčín

Čík, P.   Trenčín

Miškej, E. Fiľakovo   

Badinský, K. R. Sobota Nitra 2 Sněžné-Milovy Trenčín

Popovič, O. Poprad R Sněžné-Milovy Trenčín

Bielik, S. Prešov Krupina Sněžné-Milovy Trenčín

Kolesár, F. Pov. Bystrica A Sněžné-Milovy Trenčín

Soós, B.  PSE – BB Sněžné-Milovy  

Milé sestry, milí bratia!  
AJ V TOMTO ROKU VÁM STREDISKO KOREŠPONDENČNÝCH KURZOV PLÁNUJE 
PONÚKNUŤ KALENDÁRIK SKK NA ROK 2014.

Prosíme Vás, aby ste už teraz nahlasovali svojmu zborovému traktátnikovi po-
čet kusov, o ktorý máte záujem. Do vydavateľstva je potrebné zistený počet nahlásiť  
do 30. júna 2013. Je našou snahou, aby sme vybavili všetky Vaše objednávky. Budeme 
počítať aj s určitou rezervou a kalendáriky si môžete doobjednávať aj neskôr, ale pred-
bežný počet potrebujeme od Vás vedieť záväzne do uvedeného termínu.


