
Boh je mojou pevnosťou

Milé vodkyne a vodcovia, učiteľky 
a učitelia, sestry a bratia, prichádza 
jeseň a s ňou sa prúd leta, plný života 
a pohybu, pomaly zastaví. Príroda sa 
pripravuje na zimný spánok, aby mohla 
prežiť. Aj človek sa od jari a počas leta 
pripravuje na čas zimy, aby na jeseň po-
zbieral poslednú úrodu a potom mohol 
spokojne a s nádejou hľadieť na prichá-
dzajúcu zimu – lebo je na ňu pripravený. 

K úrode však neprispel len človek 
sám. Musí tu byť aj pôda, semienka, 

stromy, slnko, dážď, vzduch,... bez toho všetkého by vlastne nebolo s čím pracovať a nebola 
by ani obživa, ani život. A tak chápem, že človek je vsadený do prostredia na našej planéte 
a je jeho súčasťou. Má tu však svoje miesto, lebo bez jeho zásahu by zem bola prírodou, ale 
nie „záhradou“. 

Nám sa po lete začína bežný život, aj naša služba pre deti, mládež či dospelých sa akoby 
obnoví. Dostane sa do „normálnych koľají“. Ale nebudeme v tom sami. A ani nemôžeme. 
Lebo sami by sme toho veľa nezvládli, či dokonca pokazili. 

Čítal som peknú myšlienku: „Príroda starne ticho a pokojne. Tak starnú len tí, ktorí dobre 
a včas vykonali svoju prácu.“ Včas a dobre. Aj jedno, aj druhé. A s oboma máme problémy. 

My sme stredná či staršia generácia ľudí. Každý z nás je súčasťou života na zemi tu a te-
raz. Záleží preto aj na každom z nás, čo práve dnes či zajtra urobíme, ako sa rozhodneme. 
Čím každý z nás prispeje k tomu, aby bola „úroda aj v Božom dome“. Starneme a aby sme 
mohli starnúť ticho a pokojne, museli sme včas „zasadiť strom, postaviť dom a splodiť dieťa“. 
Včas, nie až na poslednú chvíľu, lebo sily sa nám už nevrátia. Dnes si užívame aj niektoré 
plody svojich rozhodnutí či práce. Žijeme svoje životy nielen ako ľudské bytosti, ako kresťa-
nia, ale aj ako adventisti. Je čas snahy, modlitieb, námahy, služby, práce. Čas únavy, ale aj 
výsledkov. Čas s úsmevom sa obzrieť späť a vidieť, že to malo zmysel. Je čas nasledovania 
Božieho vedenia, života v dôvere Jemu, života z lásky a milosti. 

Neviem, koľko rokov ešte má každý z nás a neviem, koľko rokov ešte zostáva do druhého 
príchodu Ježiša Krista na našu zem. Ale vidím, že národy sú v pohybe, že strach silnie, neprá-
vosť sa rozmáha, vojny zúria a faloš stúpa. Pomoc? Tá chladne. Úbohá láska... aj tá moja... 
No keď sa obzriem späť, už vidím, že život pod Božím vedením, z Jeho milosti a s Jeho 
požehnaním má svoj zmysel, a napĺňa ma to spokojnosťou a radosťou. Pre každého z nás 
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oznamy

Vzdelávanie kazateľov a laikov
Joel
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcha, vráťte sa 

k Hospodinovi, svojmu Bohu! Veď je milostivý a mi-
losrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto 
spôsobiť pohromu. (Joel 2,13)

Fenomén „zámok lásky“ rastie. Tisícky zami-
lovaných pripínajú visacie zámky na mosty, brány 
a ploty po celom svete. Zaľúbené páry na zámky 
vygravírujú svoje mená a potom ich pripnú niekde 

na verejnom mieste ako symbol svojej večnej lásky.
Ako ľudia túžime po láske, túžime po dobrých vzťahoch, chceme žiť v harmónii s inými. 

O to viac to platí pre cirkev.
Joel si vo svojej dobe veľmi dobre uvedomoval, čo potrebuje Boží ľud – zmenu vzťahu 

k Bohu a zmenu medziľudských vzťahov. Preto v moci Ducha prinášal naliehavé posolstvo: 
„Roztrhnite si srdcia, a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu!“

Na konferencii cirkvi v marci tohto roka sme sa ako delegáti a zástupcovia zborov rozhodli, 
že s Božou pomocou zmeníme jednu oblasť života v našich zboroch – vzťahy. Tak ako Joelovi 
Boh ukázal, čo potrebuje cirkev jeho doby, takisto aj nás náš Boh viedol k tomu, aby sme sa 
sústredili na oblasť, ktorá prinesie do života našich zborov zmeny, po ktorých všetci túžime.

S Božou pomocou a na modlitbách pripravujeme v tomto období spolu so všetkými kaza-
teľmi na Slovensku tri víkendové stretnutia (január, marec, máj – 2016), ktoré môžu naštar-
tovať túto zmenu. Tieto tri víkendové stretnutia sa uskutočnia postupne a zároveň súčasne 
v troch okrskoch. Kazatelia za každý okrsok (východ, stred a západ) pripravia víkendové 
stretnutie pre zbory zo svojho okrsku.

Táto zmena sa má udiať v zboroch, týka sa našich sŕdc, bude mať dosah na naše životy. 
Už teraz sa všetci kazatelia modlia za ľudí, ktorí by spolu s nimi absolvovali a zažili tieto 
tri stretnutia, a ktorí s Božou pomocou a v spolupráci s kazateľom prenesú svoju skúsenosť 
zmeny na svoj zbor, aby Božie požehnanie prežívala celá cirkev.

Preto vás, bratia a sestry, prosím a vyzývam, modlite sa za tých, ktorí budú za vaše zbory 
účastníkmi týchto „víkendoviek“. Modlite sa, aby Boh vyslal tých, ktorí príjmu Jeho moc na to, 
aby boli požehnaním pre zbory a vzťahy v nich. Takisto sa modlite, aby Boh viedol kazateľov pri 
príprave týchto stretnutí, aby sme sa s vami mohli deliť o našu skúsenosť s Duchom Svätým.

je tu čas včas a dobre konať svoju úlohu. Doma, v zbore, v práci... a pritom zažívať ten Boží 
zázrak opísaný v Žalme 92,14-16: „Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na 
nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství. Aby hlásali, že 
Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.“ 

Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí, klubu Pathfinder  
a oddelenia detskej sobotnej školy SZ CASD



– 3 –

Nech nás spoločne v tomto našom úsilí povzbudzujú slová proroka Joela:
„Teraz však — znie výrok Hospodina — vráťte sa ku mne celým srdcom, v pôste, 

plači a náreku! Potom vylejem svojho ducha na každého človeka.“ (Joel 2,12; 3,1a)
František Kolesár, oddelenie evanjelizácie SZ CASD

Modlitebný týždeň od 7. do 14. novembra 2015
Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a du-

chovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka ne-
darí, aspoň počas jedného týždňa prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho 
okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehna-
nie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto, alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa majú názov „Už čoskoro príde náš Pán!“. 
Ich autorom je Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov sied-
meho dňa. Prednášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF zo stránky www.casd.sk. Pokiaľ 
ich chcete vlastniť v papierovej forme, obráťte sa, prosím, na vášho zborového traktátnika. 
Upozorňujeme, že od strany č. 22 sú zaradené prednášky pre deti a samotné prednášky 
vyjdú v edícii časopisu Advent ako číslo 8/2015.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD 

Milé učiteľky a učitelia detí, 
v novembri sme pre vás pripravili až dve školenia:
1. Prvé bude česko-slovenské, v Beskydách v nedeľu 15. 11. 2015. 
2. Druhé sa uskutoční o týždeň neskôr, bude slovenské, vo Vrútkach,  

a to v sobotu 21. 11. 2015.
Na obe školenia dostanete e-mailom pozvánky a prihlášky s potrebnými informácia-

mi, alebo sa pozrite na webovú stránku detskej sobotnej školy dss.casd.sk či casd.sk. 
Ďakujem každému z vás za vedenie detí k Ježišovi a tiež za využitie týchto možností 

vzdelávania a motivácie pre vašu službu. 
Jozef Plachý, vedúci oddelenia detí SZ CASD

1. konferencia žien na Slovensku
V dňoch 25. – 27. 9. sa v Račkovej doline uskutočnila 1. konferencia žien na Slovensku, 

ktorú organizovala Cirkev adventistov siedmeho dňa. Hlavnou hostkou bola psychologička 
Mgr. Milena Mikulková, ktorá previedla bezmála 80 účastníčok témou konferencie – Štyri 
ročné obdobia alebo „Všetko má svoj čas“ (Kaz 3,1). Svojej úlohy sa zhostila excelent-
ne. Nezabudnuteľná atmosféra chvál, zdieľaní, rozhovorov, zamyslení z Biblie, modlitieb, 
workshopov, pútavých videoklipov, cukrárne, fotokútika a iných prekvapení priniesla ženám 
okrem odpočinku aj vzájomné spoločenstvo, duchovné nasýtenie a inšpiráciu do ďalších dní. 
Organizátori veria, že sa týmto začala tradícia, ktorá v budúcnosti nebude chýbať v ročnom 
pláne cirkevných aktivít.

Ivana Márföldiová, vedúca oddelenia žien SZ CASD



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v novembri:

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. 

7. – 14. Modlitebný týždeň
21. Školenie učiteľov detskej sobotnej školy
27. – 29 Kurz radcov KP
28. – 29 Výročný seminár lektorov Život a zdravie Gejdák

November 7. 14. 21. 28.
Čík P.   Bratislava ASI  
Škrla M.   Bratislava ASI  
Kern B. N. Zámky Trnava Bratislava ASI Gejdák-VS ŽaZ
Márföldi D. Prešov Levice Bratislava ASI Martin
Bielik S. Rim. Sobota Topoľčany Rankovce Zlaté Moravce
Kolesár F. Poproč Markuška Bratislava ASI Frýdlant n/Ost.
Soós B.   Bratislava ASI B. Bystrica 1

Zbierka básní
„Čím je naplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Matúš 12,34b) V tomto prípade píše moja ruka, 

a to básne na Božiu chválu a oslavu z hlbokej vďaky Pánovi Ježišovi za to, že ma našiel 
v tomto zblúdenom svete, že sa mi dal poznať ako živý Boh, ktorý má záujem o každého člo-
veka, o jeho každodenné radosti i starosti, že s každým túži mať osobný vzťah a koná všetko 
pre našu záchranu, pre ktorú priniesol najväčšiu obeť na Golgotskom kríži. Básne pre pote-
šenie i pre povzbudenie pre veriacich ľudí, ktoré však môžu byť svetlom aj tým, ktorí neveria 
v existenciu Boha, láskavého a spravodlivého Stvoriteľa a Spasiteľa, ku ktorým som ešte 
pred piatimi rokmi patrila aj ja. Básne, ktoré vznikli na základe skúseností s Pánom Ježišom, 
po mnohých mojich víťazstvách ale i pádoch, aj ako odozva na potreby našich zborov, aby 
cez tieto básne znelo ľuďom Božie posolstvo, ktoré je a musí byť v súlade s Jeho pravdou 
zjavenou v Biblii. Preto všetky básne v knihe sprevádzajú aj odkazy na biblické verše.

„Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.“ (Ján 7,38) 
Z môjho vnútra vytekajú veľmi často práve v podobe básní v úprimnej túžbe takto slúžiť Bohu 
a Božiemu ľudu, ale tiež aj rozpovedať mnohým ľuďom najkrajší a najväčší pravdivý príbeh 
lásky, príbeh vesmírnej záchrany padlého človeka. 

Jana Nielsenová, zbor Košice 2
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte sestru na e-mailovej adrese: janka.nielsen@gmail.com


