
Od HOspOdina sa tO stalO a je tO divné v našicH OčiacH Ž 118,3

V živote človeka nebýva veľa dní, kedy 
veľmi  intenzívne pocíti dotyk Božej  ruky. 
Na  tohtoročnej  konferencii  Slovenského 
združenia sa mi to však stalo a dosť dlho 
som sa z divného Božieho dotyku neve-
del  spamätať. Dodnes  nechápem,  nero-
zumiem a  „je  to  divné  v mojich  očiach“. 
Viem  však,  že  keby  to  záležalo  len  na 
mne,  tak  si  takúto  životnú  etapu  nikdy 
nevyberiem.  Veľmi  intenzívne  pociťujem 
svoju nehodnosť, bezmocnosť a závislosť 

od svojho Pána. Prežili sme však spolu už toľko ťažkých i krásnych životných situácií a to mi 
dodáva odvahu veriť, že Pán zvládne i túto moju aktuálnu životnú fázu. A to aj napriek tomu, že 
má vo mne k dispozícii len taký slabý a nehodný nastroj. Zvolením do funkcie predsedu cirkvi 
CASD na Slovensku som prežil niečo podobné stavu, ktorý opisuje prorok Daniel: „A v tom, čo 
hovoril so mnou, usnul som tvrdo a ležal som tvárou k zemi. Potom dotkol sa ma a postavil ma 
zase ta, kde som stál.“ (Dan 8,18) Keď Pán Boh prehovoril do života Daniela, tak ten z toho za-
mdlel..., ale keď sa ho Pán dotkol a postavil ho, mohol „fungovať“ ďalej. Priznávam, že niekoľko 
dní som bol z výsledku konferencie ako paralyzovaný, „ležiaci tvárou k zemi“. No cez mnohé 
vaše povzbudenia a uistenia o Božom vedení počas samotnej konferencie sa ma milostivý Pán 
mocne dotýkal a pomaly ma staval na nohy, aby som i ja mohol „fungovať“ ďalej. Chcem sa 
však s vami úprimne podeliť o sen, ktorý mi v tom „paralyzovanom“ stave prebehol mysľou. Je 
to sen o zjednotení cirkvi a jej príprave na blízky Ježišov príchod, sen o splnenej jasnej a kon-
krétnej vízii pre cirkev: 

−   cirkev, pre ktorú by vzťahy neboli už jej najslabším, ale najsilnejším článkom; 
−   cirkev, ktorá by bola naozajstným, živým „listom Kristovým, napísaným pre tento svet“; 
−   cirkev, ktorá by nebola zameraná sama na seba, ale bola by známa svojou láskyplnou 

službou a starosťou o iných;
−   cirkev, ktorá by bola ozajstnou predĺženou rukou milujúceho Spasiteľa k tomuto svetu...

Tohto sna sa nemienim vzdať! No nielen na jeho snívanie, ale predovšetkým na jeho 
uskutočnenie  aj  prostredníctvom  napĺňania  spoločnej  vízie  chcem  pozvať  každého 
z vás. Pridáte sa?
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Vízia Slovenského združenia CASD
V nadväznosti na víziu Cirkvi adventistov siedmeho dňa Česko-Slovenskej únie na obdobie 

rokov 2014 − 2019 sa prítomní delegáti uzniesli na tomto znení vízie Slovenského združenia:
1. Keďže

- si uvedomujeme, že vzťahy, ktoré by mali byť našou najsilnejšou stránkou, sú stále 
nedostatočné;

- pozorujeme menší záujem o „duchovné pomôcky“, akými sú modlitebné a študijné 
stretnutia na individuálnom či skupinovom základe, najmä mimo sobotného dňa;

- pociťujeme nedostatok angažovanosti v osobnej službe každého člena na základe indi-
viduálneho obdarovania a presvedčenia

2. a zároveň
- cirkev má snahu viesť zbory k tomu, aby prežívali spoločenstvo ako živá rodina;
- cirkev si uvedomuje dôležitosť pestovania funkčného osobného vzťahu s Bohom v zá-

vislosti od Ducha Svätého;
- cirkev považuje za dôležité načúvať jednotlivcovi a svetu formou zapojenia všetkých 

členov do radostnej a obetavej služby, aby sa Evanjelium predstavené trojanjelským 
posolstvom stalo „srdcovou záležitosťou“,

3. preto navrhujeme,
- aby sa každý člen zboru, podľa vlastného obdarovania a záujmu, stal súčasťou 

skupinky, zameranej na napĺňanie potrieb ľudí okolo nás.
Konferencia Združenia zároveň zaviazala jednotlivé inštitúcie a oddelenia upraviť svoje 

vízie na základe vízie cirkvi schválenej konferenciou SZ CASD. Verím, že sa ňou budete 
inšpirovať a stanete sa súčasťou mohutnej evanjelizačnej „kampane“, výsledkom ktorej bude 
zjavenie Jeho charakteru v zmysle slov verša: „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, 
keď budete mať lásku medzi sebou.“ (Ján 13,35)

S úctou 
Bohumil Kern

Oznamy

POZVÁNKA
Milé sestry, milí bratia, milé deti,
srdečne Vás pozývame na Slávnostnú konferenčnú bohoslužbu 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá sa uskutoční 9. mája 2015 v Poprade  
(Poprad Aréna − viacúčelová hala) so začiatkom o 9.00 hod.

S prianím Božieho požehnania pracovníci Slovenského združenia CASD

(Program slávnostnej soboty ako aj bližšie informácie o mieste akcie si môžete stiahnuť zo stránky: 
www.casd.sk. Pre všetkých účastníkov bude zabezpečené občerstvenie.)
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Mark A. Finley & Peter N. Landless
POHODA A ZDRAVIE, tajomstvo úspechu

Koľko by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby vám niekto prezradil 
tajomstvo celoživotného zdravia a pohody?

Táto kniha môže zmeniť váš život. Ukáže vám prekvapivo jedno-
duché spôsoby, ako sa vyhnúť takým chronickým zabijakom, akými sú 
rakovina, cukrovka, srdcové ochorenia a obezita. Dozviete sa v nej, 
že správna výživa lieči telo a posilňuje myseľ, prekážky zvyšujú vašu 
odolnosť a že láska spolu s odpustením dokážu uzdraviť vaše srdce!

„Aj keď dnes existuje na knižnom trhu nespočetne veľa kníh, kto-
ré ponúkajú návod na lepší život, táto kniha je výnimočná: vychádza 
totiž z osvedčeného celostného prístupu, ktorý je zárukou úspechu. 

V jednotlivých kapitolách sa kladie dôraz na to, aby sme objavili bohatstvo zverené každému z nás 
– potenciál liečiť sám seba, mimoriadne schopnú myseľ a ducha, ktorý túži stretnúť sa so svojím 
Stvoriteľom. Táto kniha je nielen sprievodcom na ceste za zdravím a produktivitou, ale poskytuje aj 
najväčší dar zo všetkých – dôvod k zmysluplnej ceste životom.“

Martin Doblmeier, režisér a spisovateľ
Mark A. Finley je svetovo uznávaný evanjelista a autor mnohých kníh s duchovnou tematikou.
Peter N. Landless je kardiológ a obľúbený spisovateľ.

cena 1,50 ¤

vydavateľstvO advent-OriOn pOnúka

Vlastimil Fürst – Začalo sa to 
sklamaním a končí nádejou...

Ako a prečo vlastne vzniklo kresťanstvo? Čomu 
verili prví členovia mladej kresťanskej cirkvi na začiat-
ku nášho letopočtu? Kde brali silu na to, aby menili svet všade, kam prišli? Kto im dával odvahu 
zaplatiť za svoje ideály aj tú najvyššiu cenu? Dramatické udalosti z počiatku kresťanstva dobre 
charakterizujú slová apoštola Pavla:  „Prežil som viac námah,  viac väzení,  oveľa viac bitiek, 
veľakrát som bol na dosah smrti... v bdeniach, o hlade a smäde, často v pôstoch, v zime a v na-
hote; a okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi.“ Prostredníctvom 
tejto knihy môžete znovu prežiť dobrodružstvo prvých kresťanov a obdivovať ich odhodlanie, 
vieru a pokoru, s akými odovzdávali zvesť o Ježišovi Kristovi napriek krutému prenasledovaniu.

CD-ROM (mp3) 367 min. plastový obal  5,90 €
CD-ROM (mp3) 367 min. papierový obal  3,90 €
Vzhľadom na neskorý termín dodania od výrobcu predlžujeme 20 % zľavu na uvede-

ný produkt do 31. mája 2015. Objednávky prijímame 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                                                Bronislav Soós

136 strán, 13 x 20 cm, brožovaná
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BOŽIA LÁSKA, 
SPRAVODLIVOSŤ, 
ZÁKON, SÚD, TREST 
A MILOSŤ
Boh je spravodlivý. 
Keď trestá, nikdy nie je 
nespravodlivý. Je však 
spravodlivý, aj keď ide 
o našu odmenu?  
Preskúmaj to.

KRST DUCHOM SVÄTÝM
Biblia o tejto téme hovorí 
naozaj obšírne a mne 
nezostávalo teda nič iné, 
ako s nemým úžasom zistiť, 
v akých rôznych súvislostiach 
sa otázka krstu Duchom 
Svätým vyskytuje. 

BOŽIE UZDRAVENIE
Otázka „Božieho 
uzdravenia“ je stále aktuálna 
a dôležitá. Nie je to téma 
jednoduchá, keďže každý 
z nás pozná niekoho, kto 
trpí chorobou, alebo je ňou 
sám postihnutý. 

PRINCÍPY VYPOČUTÝCH 
MODLITIEB
Táto kniha ti chce 
odkryť biblickú cestu 
k fantastickému, 
úžasnému modlitebnému 
životu, kde bude platiť 
„záruka vypočutých 
modlitieb“. 

V HARMÓNII  
S BOHOM
V prvej časti by som sa rád 
podelil o niektoré udalosti 
zo svojho života.  
V druhej časti knihy sa 
pozrieme na to, čo k tomu 
dodá Biblia. Jednoducho 
preto, aby sme svoj život 
obohatili niečím, čo nám 
odovzdáva Božie slovo!

V tejto knihe ide o teba 
a o tvoj život v harmónii 
s Bohom.

Na týchto stránkach sa dostáva k slovu 16 mojich 
známych z najrôznejších scén, ktorí budú rozprávať 
o svojich búrlivých životných osudoch, keď im často 
išlo o holé prežitie. To najviac strhujúce majú všetci 
spoločné: môžu podať správu o tom, ako Ježiš Kristus 
znameniami a zázrakmi obrátil ich životy hore noha-
mi. K ich príbehom som dopísal dôležité odseky, ktoré 
ti pomôžu lepšie pochopiť Boha aj svet.
Táto kniha prebudí, povzbudí a pozdvihne tvoju vieru!

Kornelius Novak

Knihy Kornelia Novaka sú v prvom rade misijné a sú na prianie autora k dispozícii zadarmo. Je však 
dôležité rozlišovať, pre akú cieľovú skupinu sú určené.

„Na scéne“ je kniha vhodná na prvý kontakt s cieľom osloviť čo najširšie spektrum ľudí. Obsahuje 
pútavé ľudské príbehy z rôznych „scén“, a tak môže osloviť každého. 

 Ostatné štyri knihy sú určené pre veriacich ľudí. Či už pre veriacich z našich zborov, alebo z iných 
cirkví. Sú určené aj pre ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej denominácii, ale majú záujem o duchovné veci 
a veria v Boha, alebo Boha intenzívne hľadajú.

Všetky knihy si môžete objednať buď pre seba, alebo pre svoju misijnú službu, či pre ľudí, za ktorých 
sa modlíte, vo vydavateľstve Advent-Orion. Budú vám doručené iba za poštovné a balné.

Modlím sa, aby Boh požehnal vaše životy pri čítaní týchto kníh, ale aby požehnal aj životy  
ľudí, ku  ktorým sa tieto knihy dostanú prostredníctvom vás a vašej služby.

František Kolesár, Osobná služba SZ

Vydavateľstvo ADVENT-ORION ponúka knihy Kornelia Novaka
www.adventorion.sk, objednavky@adventorion.sk, 0918 493 713

Krížom-krážom

Strhujúce príbehy
Životne dôležité zamyslenia 

o Bohu a svete
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Za posledné desaťročia sme 
svedkami narastajúceho výskytu 

nadváhy a obezity u detí. Tento stav 
pre ne predstavuje neskôr v priebe-
hu života riziko nástupu chronických 

ochorení. Veľa detí konzumuje prí-
lišné množstvá kalórií vrátane nad-
bytočného množstva tukov, cukrov 
a spracovaných potravín. Trávia tiež 
príliš veľa času pred obrazovkami a 
monitormi. To všetko negatívne vplý-
va na ich telesné a mentálne zdravie. 
Optimálnu telesnú hmotnosť si deti 
ľahšie udržia aj tým, že si dopra-
jú dostatočný spánok a minimálne 
hodinu telesnej aktivity každý deň. 

Okrem toho by mali konzumovať 
stravu bohatú na ovocie, zeleninu a 
celozrnné obilniny. Hlavným nápo-
jom by mala byť čistá voda. Ako ro-
dičia pomôžte svojim deťom vytvárať 
si dobré zdravotné návyky tým, že im 
sami budete príkladom.

www.secretsofwellness.org

Dr. Ana Buongiorno
Všeobecná lekárka 
Florencia, Taliansko 

Začať sa dá
už dnes!



Plán návštev zborov

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

1. – 3. KP Špeciál vodcov OZ KP
9. SZ Slávnostná konferencia CASD Poprad
15. − 17. KP Regionálne stretnutie vodcov OZ KP Západné Slovensko
24. − 31. KD Pobyt 50+ Podhájska
29. − 31. KP Oblastné stretnutie pathfinderov Východné Slovensko
29. − 31. OM PS:E 2015  Banská Bystrica
31. 5 − 7. 6 OZ Letný tábor zdravia Taliansko

Máj 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík M. - Poprad - - BŠ a BB

Čík P. - Poprad - - Sereď

Škrla M. - Poprad - - -

Kern B. Martin Poprad Topoľčany Košice 1 LTZ

Márföldi D. Vaďovce Poprad Zvolen Vaďovce B. Bystrica

Bielik S. Bratislava 1 Poprad Červenica Žilina B. Bystrica

Kolesár F. BA - 
Petržalka Poprad Bl. Remety BA - 

Dúbravka B. Bystrica

Soós B. - Poprad - KK/Rakúsy B. Bystrica

Plachý J. - Poprad Trenčín - -


