
Aby nAše skutky boli Ako tie božie  
„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa na-

máhajú tí, čo ho stavajú; ak Hospodin nestráži 
mesto, márne bedlí strážnik.“ (Žalm 127,1)

Charakteristikou dnešnej doby je aj to, 
že človek je schopný podávať veľké výkony. 
Podľa tohto meradla má človek takú cenu, 
aký podá výkon. Práve preto je potrebné 
neustále zvyšovať výkony na pracovisku, 
v škole, v športe, v sexe, vo všetkom – nech 

to stojí, čo to stojí. Aj keby to stálo samotného človeka... Veď nejeden pod takýmto tlakom 
aj zlyháva. Kvôli vypätému spôsobu života trpia tiež medziľudské vzťahy a celá spoloč-
nosť. Na mnohom takomto snažení je nálepka „zbytočne“. „Ak Hospodin nestavia dom, 
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú...“ Hľa, človek bez Boha. 

Veriaci človek si toto uvedomuje, a preto uvažuje spôsobom: ja – s Božou pomo-
cou. Do uskutočňovania svojich plánov má záujem zainteresovať aj Boha. Usiluje sa ho 
získať pre podporu svojich plánov, no zároveň vie, že Boh nie je jeho zamestnanec. On 
je vo všetkom zvrchovaný a slobodný. Preto ho môže len s pokorou prosiť a očakávať 
jeho priznanie sa k svojim plánom.

Biblia učí, že to, čo človeka klasifikuje, určuje jeho hodnotu, nie sú jeho výkony. Kto 
už nie je schopný s ostatnými držať krok, pretože je chorý alebo starý, má pred Bohom 
rovnakú cenu. A navyše, Biblia neučí len o našich skutkoch, ale aj o tých Božích. Pred-
tým, než sme hocičo mohli urobiť my, ON už konal. A zároveň sľúbil, že ani v budúcnosti 
nebude nečinný... Veriaceho človeka teda charakterizuje to, že vo svojom živote očakáva 
naplnenie Božích zasľúbení a popritom koná svoje dielo. Usiluje sa robiť predovšetkým 
to, čím ho Boh poveril alebo čo chce skrze neho vykonať. 

Môže sa však stať, že Boh chce konať sám a dá nám poznať, že máme ostať „ne-
činní“ a v pokoji vyčkať, kým neuskutoční svoje predivné plány. Veľká chyba človeka 
dneška je, že nie je schopný trpezlivo očakávať. Je veľkým darom, ak niekto v tomto 
smere dovolí Bohu, aby s ním prežil skúsenosť. Keď sú jeho očakávanie a prechodná 
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„nečinnosť“ v skutočnosti znakom závislosti od Boha. Takýto človek sa naučí, čo je sku-
točné požehnanie. 

Boh navyše dáva to, čo človek nie je schopný sám dosiahnuť. Spasenie, zdravie 
a pokoj, o ktorý usiluje, a predsa ho nevie bez Boha získať. Aj preto k ľuďom prehovára 
a odkazuje, aby boli otvorení náležitej zmene vo svojich srdciach: „Márne zavčasu vstá-
vate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ svojmu milému dáva 
spánok.“ 

Oliver Popovič

oddeleniA kresťAnského domovA pozývAjú

StredoSlovenSký okrSok  
„vitamíny pre váš vzťah“
Oddelenie kresťanského domova zboru Zvolen a Slo-
venské združenie CASD vás pozývajú na víkendový pobyt 
stredoslovenského okrsku „Vitamíny pre váš vzťah“, kto-
rý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. októbra 2013 v horskom 
hoteli Royal Látky (okres Detva). Zámerom tohto stretnutia 

je pomôcť skvalitniť vzťahy v manželstve. Prednášať bude lektor, konzultant a partner-
ský poradca Mojmír Voráč. 

Pozvánku a prihlasovací formulár nájdete na http://zvolen.casd.sk/kd  
Telefonický kontakt: 0907 184 390, Iveta Brlážová, Zvolen

ZápadoSlovenSký okrSok  
„po čom ženy túžia a muži Snívajú“
Oddelenie kresťanského domova zboru Trenčín a Slovenské združenie CASD vás 
pozývajú na víkendový pobyt západoslovenského okrsku, ktorý sa uskutoční 31. 10 
– 3. 11. 2013 v Jánskej Doline v Alexandra Wellness Hoteli (http://www.awhotel.sk/
sk/). Prednášať bude lektor, konzultant a partnerský poradca Mojmír Voráč. Program 
s názvom „Po čom ženy túžia a muži snívajú“  je zameraný na partnerské vzťahy 
a umenie vzájomného porozumenia. Pozvanie platí pre každého, kto si chce oddých-
nuť, prežiť niečo zaujímavé, spoznať nových ľudí a kto je presvedčený, že vždy sa je 
čo naučiť.

Bližšie informácie: Adrianka Činčalová, tel.: 0903 907 450,  
e-mail: cincalova.a@renomont.sk
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oznAmy
Vedenie SZ chce touto cestou pripomenúť, že všetky zahraničné návštevy a pozvania 
do zborov s cieľom evanjelizácie, kázania Božieho slova či iných aktivít musia byť  
plánované a uskutočňované s vedomím a schválením vedenia SZ CASD. Táto prax 
vychádza zo zásad, ktorými sa naša cirkev riadi na celom svete na všetkých adminis-
tratívnych úrovniach. Každá zahraničná návšteva podlieha schváleniu divízie. Všetky 
aktivity musia byť plánované s dostatočným časovým predstihom. Ďakujeme.

K. Badinský, O. Popovič, S. Bielik

Milí bratia a sestry v Kristu Ježišovi,

košické zbory sa v rámci misijnej služby rozhodli založiť knižnicu, ktorú pred časom 
otvorili v priestoroch zboru Košice I. Táto knižnica ponúka duchovnú aj zdravotnú lite-
ratúru. Môžu si ju vypožičať členovia košických zborov aj pre širokú verejnosť. Dopln-
kom kníh sú audioprednášky a filmy s kresťanskou tematikou. 

Vďaka štedrosti členov sa police knižnice postupne zapĺňajú hodnotnou literatúrou. 
Obraciame sa aj na vás s prosbou o darovanie kníh na misijnú službu. Máme na mysli 
predovšetkým tie knihy, ktoré sú vo vašich domácich knižniciach nejakým spôsobom 
prebytočné. Privítame však aj takú formu donorstva, ak by ste sa rozhodli nejaké knihy 
zakúpiť a darovať na Božie dielo. Spôsob doručenia by sme dohodli individuálne podľa 
možností, či už prostredníctvom kazateľov, alebo členov, ktorí ku nám budú mať cestu.

Vopred ďakujeme za vaše dary, ako aj za pomoc pri šírení známosti Božej milosti 
a lásky touto misijnou formou. 

Kontakt: Stanislav Byrtus: sbyrtus@casd.sk / 0905 818 843 
Rastislav Lacika: rastislavlacika@gmail.com / 0917 207 073

bt 2013 – krásA A zložitosť rodinného životA
Už tradične sa stretnutia biblických týždňov 
uskutočňujú v krásnom prostredí prírody. Orga-
nizátori tentoraz vybrali Račkovu dolinu v Zá-
padných Tatrách. Prednášajúcim bol brat Eliasa 

Brasil de Souza, zástupca riaditeľa Biblického bádateľského inštitútu našej cirkvi 
v USA. Vo svojich prednáškach sa veľmi citlivo venoval aktuálnej téme o manžel-
stve a rodinnom živote. Presvedčili sme sa, že brat má v tejto oblasti nielen teo-
retické znalosti, ale aj veľa skúseností z kazateľskej praxe. Práve preto môžu jeho 
prednášky pomôcť manželským párom, ktoré prežívajú krízu. Ak však patríte k tým 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v októbri:

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

Október 5. 12. 19. 26.
Pavlík, M.    Piešťany

Čík, P.  Púchov B. Bystrica II Púchov

Miškej, E.   Michalovce  

Badinský, K. Košice 1 Lipt. Hrádok D Poproč

Popovič, O. Topoľčany Revúca  Prešov KD – SS

Bielik, S. Trnava B. Bystrica II 
SŠ Rožňava Rim. Sobota

Kolesár, F. A A A A

Soós, B. Čadca   Trenčín

11. – 13. Áčko – stretnutie mladých
12. Školenie učiteľov sobotnej školy SS Banská Bystrica 2
13. – 16. Stretnutie kazateľov Bratislava
14. – 17. Skupinová knižná evanjelizácia Námestovo, Tvrdošín
23. Správne rady Považská Bystrica
25. – 27. Konferencia o rodine – stredné Slovensko Látky 
31. – 3. 11. Konferencia o rodine – západné Slovensko Trenčín

šťastlivcom, ktorých manželstvo je harmonické, aj vy si nájdete v prednáškach rady, 
ako ešte viac porásť.  

Na CD-ROM-e nájdete záznam všetkých prednášok brata E. Souzu v zvukovej a tex-
tovej podobe – BITY a na dotvorenie atmosféry aj niekoľko fotografií. Novinkou oproti 
minulým týždňom je zvukový záznam odpovedí brata E. Souzu na otázky účastníkov 
stretnutia. Ako štandardný bonus je kázanie brata M. Pavlíka zo soboty. 

CD-ROM (mp3)   2,- €
Záznam si môžete objednať prostredníctvom vášho traktátnika alebo priamo na 
našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel.: 02 4363 3181, 
studionadej@casd.sk, www.studionadej.sk


