
InIcIatívny Boh
„A Hospodin Boh volal na Adama 

a riekol mu: Kde si?“ (Gen 3,9) Adam 
a Eva zablúdili.  Ich vzťah k Stvoriteľovi 
bol  narušený.  Predtým  sa  na  stretnutie 
s Ním tešili,  teraz nie. Schovali sa. Báli 
sa. Vždy ma  fascinuje, keď čítam  tento 
text. Ten, kto  je  iniciatívny,  ten, kto  robí 
prvý krok k náprave toho, čo človek po-
kazil, je Hospodin. A je to tak vždy. 

Nielen Adam a Eva, ale celé ľudstvo 
zablúdilo. Kto je iniciatívny pri riešení tohto problému? „A Syn človeka prišiel a hľadal a spasil 
to, čo bolo zahynulo.“  (Luk 19,10) Je  to ON. Náš Stvoriteľ a Vykupiteľ. On prichádza. On 
hľadá. On zachraňuje. On prvý podáva ruku. On sa skláňa. 

Niekedy  sa  mi  stáva,  že  môj  vzťah  k  Pánovi  slabne.  Strácam  nadšenie  pre  prácu 
na Božom diele. Ochabujem  vo  viere. Som  sklamaný  zo  svojho  zlyhania. Schovávam  sa 
pred Ním. Nemám chuť modliť sa. A viete, aká  je moja skúsenosť? Znova a znova preží-
vam Jeho  iniciatívnu  lásku. Osloví ma. Úsmevom mojej manželky. Slzou, ktorá sa zalesk-
ne v jej oku. Objatím mojich detí, mamičky či ocka. Svietiacim slniečkom. Štebotavými vtá-
čikmi.  Rozkvitnutou  voňavou  kvetinkou.  Žblnkotajúcim  potôčikom.  Pofukujúcim  vetríkom. 
Bubnujúcimi kvapkami dažďa. Nádhernou snehovou vločkou. Džavotom bezstarostných detí. 
Chutným ovocím. Pradúcou a  túliacou sa mačičkou. Štekajúcim psíkom. SMS-kou od nie-
koho z mojich známych. E-mailom od mojich spolupracovníkov. Povzbudivým  telefonátom 
od brata či sestry. Hudbou či pesničkou. Svojím Slovom. Myšlienkou... atď. Ako dobre, že 
používa toľko ciest! Ako dobre, že vie, kedy, kde, ako a prečo!

Prečo to Hospodin robí? „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, 
aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.“ (Ján 3,16) Nič iné Ho nemotivuje, 
iba Jeho láska. Žiadne postranné úmysly. Nemusím Ho podozrievať z vypočítavosti. On ma 
má rád. Jemu na mne záleží. On hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou, preto ti ustavične 
činím milosť.“ (Jer 31,3) 

Milá sestra, milý brat! Tiež spolu so mnou vidíš Jeho iniciatívu? Aj ty spolu so mnou preží-
vaš to, že ťa tak nežne a láskavo oslovuje vždy tým najvhodnejším spôsobom a v tom najprí-
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Pozvánka pre sestry
Oddelenie Služby žien pri SZ CASD

Milé sestry, 
s radosťou vás pozývame na 1. konferenciu žien. Čaká nás inšpiratívny duchovný víkend, 

ktorý bude len pre nás, ženy. Veríme, že nech ste v ktorejkoľvek životnej etape (či skôr život-
nom ročnom období), spoločne strávený čas vám prinesie oddych, stíšenie, radosť, povzbu-
denie, inšpiráciu a príležitosť stretnúť sa nielen s milými ženami z rôznych kútov Slovenska, 
ale predovšetkým s naším láskavým Nebeským Otcom.

Prvá  konferencia  žien  nesie  názov Štyri ročné obdobia alebo Všetko má svoj čas. 
Touto témou nás prevedie Mgr. Milena Mikulková, lektorka zručností pre život. Okrem veľmi 
zaujímavej témy, ktorá isto osloví každú z nás, sa môžeme tešiť aj na chválenie nášho Pána 
prostredníctvom piesní, na ďalšie inšpiratívne prednášky, skúsenosti či workshopy. To všetko 
v krásnom prostredí okolitej prírody, s prispením dobrého jedla a v hrejivej atmosfére.
Kde: krásne prostredie Západných Tatier, Chata Račkova http://www.rackova.sk
Kedy: 25. – 27. 9. 2015
Cena: Ospravedlňujeme sa, ale po spresnení a dotiahnutí niektorých detailov sme museli 
pôvodné ceny upraviť nasledovne: 60 € − hotelová izba, 60 € − rodinná izba, 48 € − turistická 
izba, 55 € − prístelky v hotelovej a rodinnej izbe.
Bližšie informácie: postupne na www.casd.sk
Prihlasovanie: od 15. 7. do 31. 8. alebo do naplnenia kapacity ubytovania. Informácie o spô-
sobe prihlasovania budú uverejnené na www.casd.sk 10. 7. 2015. Prípadné otázky na: mar-
foldiova@gmail.com alebo na tel. čísle: 0949 454 866.

Tešíme sa na stretnutie s Tebou a s naším Bohom! Prajeme si, aby bol  tento víkend 
pohladením pre Tvoje ženské srdce! (Alebo tešíme sa na ženy Bohom premenené a pre-
mieňajúce sa!)

Ivana Márföldiová a tím Služby žien SZ

oznamy

hodnejšom čase? Verím, že áno. Stačí sa rozhliadnuť. Stačí zbystriť sluch. Stačí sa nadýchnuť. 
Stačí sa zahryznúť. Stačí sa vnoriť do Jeho milujúcej náruče. Nemusíš Ho hľadať. On ťa hľadá 
vždy prvý. Nie  je to úžasné? Nie  je to fascinujúce? „Kde si?“ pýta sa aj dnes. Počuješ Jeho 
volanie? Vnímaš v tej otázke Jeho láskavý záujem o teba? Nech by si bol kdekoľvek. Nech by si 
prežíval akékoľvek sklamanie. Nech by si padol akokoľvek hlboko. Nech by si videl seba v tom 
najhoršom svetle,  nahého,  špinavého a páchnuceho. On už urobil  niekoľko  krokov smerom 
k tebe i ku mne. Stojí tesne pri tebe aj pri mne a čaká. Ako mu odpovieme? 

Daniel Márföldi
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Animované príbehy velikánov 
dejín /séria 20 dielov/
Milé deti, konečne máme pre vás očakávanú tretiu 
sériu. A dali  sme si  záväzok, že po prázdninách vyjde 4.  séria a posledná na konci  roka. 
Takže sa máte na čo tešiť :o) 

03 Jana z Arku (1412–1431)
Viete si predstaviť mladučké 17-ročné dievča v  rytierskom brnení na koni? Keď v  roku 

1429 Francúzsko napadnú anglickí dobyvatelia, práve ona sa postaví na čelo armády a vede 
svojich krajanov k prekvapujúcemu víťazstvu. Jej životný príbeh je založený na silnej viere 
v Božie povolanie a túžbe po mieri, aj keď sa končí veľmi smutne. 

09 Benjamin Franklin (1706–1790)
Počuli ste o Benjaminovi Franklinovi? Menší, nenápadný, starší pán. Dnes by sme pove-

dali dôchodca. A pritom bol celý život veľmi aktívny v rôznych oblastiach. Keď raz pozoroval 
blesky na nočnej oblohe nad Filadelfiou, objavil čosi úžasné, čo navždy zmenilo svet. 

11 Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Toto meno vám určite nemusíme predstavovať. Už ako 12-ročný bol výborným klaviris-

tom. Aj  napriek  postupnej  strate  sluchu  nerezignoval,  ale  ešte  hlbšie  sa  ponoril  do  sveta 
hudby  a  skomponoval  mnohé  diela,  ktoré  sú  aj  dnes  právom  považované  za  najlepšie. 
Beethovenova genialita nám priniesla hudbu, ktorá doslova uchvacuje vnútro človeka.

16 Thomas Alva Edison (1847–1931)
Hodina fyziky ešte nikdy nebola taká zábavná! Najuznávanejší vedec Ameriky, Thomas Alva 

Edison, otvorí svoje laboratórium a pozve vás, aby ste aj vy objavili jeho tajomstvá. Rozprávanie 
okorenené humornými situáciami a málo známymi príhodami nás povedie dobrodružnou cestou, 
na konci ktorej zasvieti fungujúca elektrická žiarovka. Príbeh nám zároveň pripomenie Thomasovo 
celoživotné krédo: „Genialitu tvorí jedno percento talentu a deväťdesiatdeväť percent driny.“

1 príbeh /1x DVD/    9,90 €
4 príbehy /zľava 25 %/   29,70 €

Príbehy písané životom 4. séria
Po viac ako ročnej prestávke vám prinášame ďalšie tri príbehy.

Pozerať srdcom
Spoločný život Rómov s „bielymi“? Zmiešané manželstvá? Hrôza? Nezmysel? Alebo len 

tabu prekryté predsudkami hlboko zakorenenými v oboch komunitách? Naše príbehy však 
dávajú nádej, že cesta k zblíženiu oboch svetov predsa len existuje. Je kľukatá, ale vzájomný 
rešpekt, porozumenie a hľadanie svetla v duši toho druhého nás raz dovedú do cieľa.

Sen českého miliardára
Prežiť smrť svojho syna, rozvod, vydieranie, prísť o firmu sprisahaním najbližších spolu-

pracovníkov či čeliť objednávke svojej vraždy, a napokon sa predsa len vrátiť na vrchol – to 
všetko sú zdanlivo súčasti scenára akčného filmu. 
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Zoznámte sa s neobyčajne silným životným príbehom Radima Passera, v ktorom hrá kľú-
čovú úlohu jeho obrátenie sa k Bohu.

Bohom nezabudnuté deti
Viete si predstaviť, že opustíte svet mobilov či internetbankingu a ocitnete sa medzi obyva-

teľmi slumov? Bangladéš je jednou z najchudobnejších krajín sveta, kde veľká časť populácie 
žije z eura na deň. Lekár a misionár Milan Moskala z Českého Těšína tak urobil. V Dháke 
a okolí založil množstvo škôl pre najchudobnejšie deti. Ponúka im vzdelanie a vedomie, že 
Boh ich miluje a nezabudol na ne.

3 príbehy /1x DVD, 104 min./     6,90 €

Na uvedené novinky si môžete uplatniť štandardnú 20 % zľavu do 31. 8. 2015 pri 
objednaní 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

Ludvík Švihálek
SPOR POKRAČUJE 
Boj dobra a zla v dejinnom kontexte od staroveku po súčasnosť

Celými dejinami sa ako červená niť tiahne spor medzi dobrom a zlom, 
pravdou a klamstvom, slobodou a manipuláciou. Tento spor ovplyvnil 
mnoho zásadných rozhodnutí a tiež vyvolal všetky spory uskutočňujúce 
sa v našom svete. Na jeho základe história určovala svoj smer.

Autor sa zameriava na vývoj od  roku 70 po Kr. až po súčasnosť. 
Nielenže naznačil hlavný prúd dejín, ale zmieňuje aj zdanlivo zanedba-
teľné udalosti, ktoré sa však v kontexte boja medzi silami dobra a zla 
ukázali  ako  podstatné.  Jeho  výklad  je  navyše  obohatený  o  ďalší  vý-
znamný rozmer – o porozumenie dávnym biblickým proroctvám, ktoré 

odhaľujú „tajomstvá skryté od vekov“ a naznačujú duchovné skutočnosti ovplyvňujúce našu existenciu.

„V dejinách vždy bol a naďalej zostáva dôležitý princíp – rozlíšiť dobro od zla, pravdu od klamstva 
a skutočnosť od ilúzie. Samozrejme, skôr, než ľudí dostihnú následky omylov. Biblia nám odhaľuje „veľký 
spor vekov“, ktorý vedú sily dobra a zla. Tento spor zapríčinil aj všetky konflikty odohrávajúce sa v našom 
svete, a preto sme logicky jeho súčasťou všetci. Uskutočňuje sa v našich mysliach a srdciach, v rodinách 
i medzi národmi. Píše príbehy podlosti, krutosti, pokrytectva a zrady, zároveň však rozpráva aj o odvahe, 
hrdinstve, obetavosti, milosrdenstve a láske.“

cena 11,- ¤

vydavateľstvo advent-orIon ponúka

336 strán, 13,5 x 20,5 cm, viazaná
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Výskumy ukazujú, že pozitívne myslenie je 
viac než byť šťastný. Pozitívne myšlien-

ky môžu dokonca vytvárať reálnu hodnotu v 
živote jednotlivca, a tak pomôcť pri budovaní 
zručností, ktoré sú trvácnejšie ako len samotný 
úsmev. Náš postoj dlhodobo vplýva na našu prácu, 
naše zdravie a život. Napríklad, negatívne myšlienky 
obmedzujú našu myseľ a bránia nám rozpoznať iné 
dostupné možnosti. A naopak, pozitívne myslenie 
rozširuje naše povedomie o viacerých možnostiach 
a umožňuje, aby sa myseľ zaoberala aj inými alter-
natívami. Jeden z prínosov, ktoré pozitívne mys-
lenie poskytuje, je zlepšená schopnosť budovať 
zručnosti a vytvárať zdroje. Ak je teda pozitívne 
myslenie užitočné pre lepšie docenenie života ako 
celku, ako si ho môžeme osvojiť?

Dávame vám do pozornosti tri spôsoby:

Duchovné stíšenia: Podľa výskumov majú ľudia, 
ktorí sa každý deň modlia, v porovnaní s ostatnými 
viac pozitívnych myšlienok. 

Zdravá strava: Dôležité živiny, ako sú omega-3 
mastné kyseliny, vláknina a vitamíny skupiny B, 
majú schopnosť zlepšiť náladu. Stabilizujú hladinu 
cukru v krvi a zlepšujú aktivitu neuroprenášačov a 
nervových buniek. 

Telesný pohyb: Pri cvičení sa vylučujú tzv. be-
ta-endorfínov, ktoré vytvárajú vnútorný pocit 
pohody a odstraňujú pocity napätia a stresu.

Inšpirované slová znejú: „Všetko, čo je prav-
divé, počestné, spravodlivé, mravne čisté, 
ľúbe, ak je nejaká cnosť, či nejaká chvála, 
o tom premýšľajte.” Filipanom 4,8. Tvor-
ca ľudskej mysle nám dáva návod, ako ju 
pozitívne používať. Čo takto skúsiť to a 
začať myslieť pozitívne už dnes? 

Dr. Jan-Harry Cabungcal
Vedecký pracovník v 
oblasti neurológie
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Duševné zdravie tvorí dôleži-
tú súčasť nášho celkového 

zdravia. Ovplyvňuje spôsob, akým 
uvažujeme, cítime a konáme. Zo-
hráva veľkú úlohu v našej schop-

nosti zvládať stres, vychádzať s 
ľuďmi okolo nás a žiť produktívne. 
Čo zlepšuje naše duševné zdra-
vie? Správna strava, zdravý spá-
nok a fyzická aktivita pozitívne 
vplývajú na činnosť mozgu. Naša 
emočná inteligencia je tiež veľmi 
úzko spätá s naším náboženským 
presvedčením. To, čomu veríme, 
ovplyvňuje rozvoj našich emócií a 
určuje spôsob, akým reagujeme na 
životné udalosti. Ďalší spôsob, ako 

zlepšiť svoje duševné zdravie, je 
osvojenie si pozitívneho životného 
postoja. Pozitívne ladení ľudia za-
kúšajú viacero blahodarných zdra-
votných účinkov, vrátane lepšieho 
duševného zdravia. Čo vám bráni 
skúsiť to? Myslite pozitívne!

Dr. Jan-Harry Cabungcal
Vedecký pracovník v 
oblasti neurológie
Lausanne, Švajčiarsko

www.secretsofwellness.org

Začať sa dá
už dnes!



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júli a auguste:

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. 

5. 7. − 12. 7. Tábor detského korešpondenčného kurzu Pacov
12. 7. − 19. 7. Knižná evanjelizácia mládeže Poprad
19. 7. − 26. 7. Biblický týždeň SZ CASD Ždiar
19. 7. – 16. 8. Dotkni sa neba Ostrava
26. 7. – 2. 8. Letný tábor zdravia Podhájska
26. 7. – 2. 8. SoNS (Single) Račkova dolina
2. 8. − 12. 8. Camporee EUD Švajčiarsko

Júl 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.   Ždiar - BT
Čík P. 
Škrla M.
Kern B. Zvolen Žilina R Ždiar - BT
Márföldi D. Karolína - KD Trenčín Kežmarok Ždiar - BT
Bielik S. GK GK D D
Kolesár F. Bratislava 1 Ostrava Rad. Ostrava YFJ
Plachý J.
Popovič O.    
Soós B.   Ždiar - BT 

August 1. 8. 15. 22. 29.
Pavlík M. Rakúsy
Čík P. Lučenec Čakanovce
Škrla M.
Kern B. LTZ BB 1 Lipt. Hrádok D D
Márföldi D. D D D D Poprad
Bielik S. Bratislava 2 Gerlachov Brezno Čadca Michalovce
Kolesár F. Ostrava YFJ Ostrava YFJ Ostrava YFJ D A
Plachý J.
Popovič O.
Soós B.


