
Stretnutie S Ježišom

U evanjelistu Marka v 10. kapi-
tole od 46. až po 52. verš čítame: 
„Prišli do Jericha. Keď Ježiš vy-
chádzal s učeníkmi a početným 
zástupom z Jericha, sedel pri 
ceste slepý žobrák, Timaiov syn 
Bartimej. Keď slepec začul, že 
je to Ježiš Nazaretský, začal vo-
lať: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa 
nado mnou! Mnohí mu dohová-
rali, aby mlčal, ale on kričal ešte 
hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj 

sa nado mnou! Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho! Nato slepca privo-
lali a povedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá ťa! A on zhodil plášť, vyskočil a prišiel 
k Ježišovi. Ježiš sa ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu po-
vedal: Rabbúni, aby som videl. Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa 
uzdravila! A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním.“

Ježiš navštevuje mesto Jericho. Každý o Ňom počuje, mnohí sa s Ním 
chcú stretnúť. Je tu však niekto, kto sedí pri ceste. Slepý žobrák Bartimej. Už 
toľko o Ježišovi počul. Počul o tom, ako mnohých uzdravil, a tak túži aj on po 
uzdravení. Možno sa modlí, aby sa mohol s Ježišom stretnúť. Teraz, keď po-
čuje, že Ježiš je príčinou toho veľkého zástupu, ktorý okolo neho prechádza, 
jeho srdce sa rozbúši. Nemôže ho nikto a nič umlčať. Teraz, alebo nikdy! 
Kričí. Čím viac sa ho snažia umlčať, tým hlasnejšie kričí. Ježiš sa zastavuje 
a posiela po neho. „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ Aké to ľubozvučné evanjelium!

Milá sestra, milý brat! Možno spolu so mnou aj ty v kontexte tejto ťažkej 
doby zisťuješ, že potrebujeme vidieť. Vidieť srdcom, nie očami. Možno sa 
trápime nad tým, čo robiť, ako evanjelizovať, ako žiť, ktorú cestu si vybrať, 
aby sme ako kresťania nesklamali Boha, seba a ani ľudí. Sme bezradní. 
Nevidíme. Je tu NIEKTO, KTO dokáže otvoriť naše duchovné oči, aby sme 
videli. Ježiš prichádza dnes ku mne aj k tebe. Ako zareagujem? Rozbúši sa 
mi ešte srdce, keď počujem meno Ježiš? Dokážem otvoriť svoje ústa i srd-
ce? Nechám sa umlčať, alebo vytrvám? Drahí priatelia, kričme! Volajme! 
Ježiš sa zastavuje a pozýva k sebe teba i mňa! Dúfaj, vstaň, volá ťa!
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oznamy

Animované príbehy velikánov 
dejín /séria 20 dielov/

Milí rodičia a deti, ani sme sa nenazdali a už tu 
máme poslednú − 5. sériu. 

06 Galileo Galilei (1564 – 1642)
Každé dieťa sa dnes v škole učí, že Zem obieha okolo Slnka. Ale ľudia žijúci v šestnástom 

storočí v Európe považovali tento názor za nezmysel! Galileo bol výnimočný astronóm a ob-
javiteľ. Za túto pravdu bol ochotný riskovať nielen svoju povesť, ale aj slobodu a život. 

07 William Bradford (1590 – 1657)
Keď William Bradford utiekol spolu s Pútnikmi (Pilgrim Fathers) z Anglicka do Nového 

sveta, zistil, že daňou za náboženskú slobodu je hlad, choroby a smrť. Polovica osadníkov 

PPP projekt
Čo je to PPP projekt? Predaj, Požičaj alebo Podaruj knihu. Samozrejme, platí to iba o kni-

he, ktorú sme prečítali, alebo ju dobre poznáme. Preto ťa pozývam, milý člen cirkvi, aby si 
sa lepšie zoznámil s knihami nášho vydavateľstva. Zistíš, ako jednoducho a účinne môžeš 
poslúžiť svojej rodine, známym alebo kolegom v práci. Prežiješ Boží dotyk a jeho priznanie. 
Naše časopisy a knihy by sa mali šíriť na všetky strany... Čo môžete, predajte, prípadne poži-
čajte alebo darujte. Bude to mať požehnané následky. EGW (RH, 10.6.1880) 

Ešte dnes klikni na: www.adventorion.sk 
Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie SZ CASD

Slepý Bartimej vyslovil, po čom túžil a Ježiš ho vypočul. Uzdravil ho a text 
záverom hovorí, že šiel po ceste za Ním. Za Ježišom. Už videl. Už neblúdil! 
Aká to zmena, aká to premena!

To jediné, čo aj nám dnes, tu a teraz, v 21. storočí pomôže, je pove-
dať Ježišovi svoju potrebu. Vyznať Ježišovi, že sme slepí a potrebujeme 
Jeho dotyk. To, čo nasleduje, je nádherné! Ospravedlnenie vierou v praxi! 
Chodenie s Ním, chodenie s Ježišom! Istá spisovateľka to ilustruje takto: 
„Tam, kde sme nevideli ani jednu cestu, uvidíme zrazu tisíce ďalších ciest.“ 
To je skúsenosť, ktorá sa dostaví po stretnutí s Ježišom. Počujme teda, re-
agujme, kričme, dúfajme! Povedzme Mu, čo nás trápi, a tam, kde bola neis-
tota a tápanie, dostaví sa po Ježišovom dotyku pokoj, istota a spoločenstvo 
s Ním. Už nie som na to sám, už sme na to dvaja! Ježiš a ja.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD
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prvú zimu neprežila. Na jar 1621 sa však William spriatelil s miestnym indiánskym kmeňom 
Irokézov, ktorí osadníkov naučili, ako prežiť v ťažkých podmienkach. 

14 Harriet Tubman (1820 – 1913)
Nie nadarmo sa zvykne Harriet nazývať „Čierny Mojžiš“. Počas sedemnástich nebezpeč-

ných misií, v rokoch 1849 až 1860, osobne pomohla viac ako 300 otrokom utiecť z južných 
otrokárskych štátov na slobodu. Nesebeckosť, ochota riskovať vlastný život a silná viera 
v Boha jej pomohli oslobodiť jednotlivcov, ale aj celé rodiny z otrockých reťazí. 

15 Louis Pasteur (1822 – 1895)
Louis Pasteur sa rozhodol, že vyrieši najzložitejšiu medicínsku záhadu všetkých čias. 

Tento veľký francúzsky vedec zápasil nielen so svojimi vlastnými obmedzeniami spôsobe-
nými mozgovou príhodou, ale tiež s nepriateľskými postojmi vedeckej lekárskej obce. A aby 
toho nebolo málo, po každom neúspešnom pokuse hrozilo, že malomyseľnosť ho zastaví 
v ďalšej práci.

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

Trvalé zníženie cien

Animované biblické príbehy
1 príbeh /1x DVD/    4,90 €
4 príbehy podľa vlastného výberu  15,90 €
Sada 1. – 9. /každá sada 4 príbehy/  15,90 €
12 príbehov, séria SZ    45,00 €
24 príbehov, séria NZ    87,00 €
36 príbehov, celá séria   129,00 €

Biblické príbehy
12 príbehov, 1 diel  /CD-ROM/  6,90 €
60 príbehov, 1. − 5. diel superpack SZ 22,50 €
36 príbehov, 6. − 8. diel superpack NZ 15,50 €
96 príbehov, 1. − 8. diel megapack  34,00 €
12 príbehov, 1 diel /6CD/   12,90 €

Mimiškôlka
CD-ROM     8,90 €
2CD      7,90 €



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri

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. 

6. Výbor Slovenského združenia Považská Bystrica
4. − 6. Áčko − regionálne stretnutia

December 5. 12. 19. 26.

Čík P. Fiľakovo    

Kern B. Čadca Lučenec Vaďovce D

Márföldi D. Bratislava 1 Ježonky − KD PB − kapláni D

Bielik S. Púchov Žiar n/Hronom B. Bystrica 2 R

Kolesár F. A Levice BA Petržalka D

Plachý J.  Rankovce   

Soós B.  Prievidza   

Úprava cien

Hrdinovia a géniovia
CD-ROM   5,90 € /zvýšenie ceny/
Muž z jaskyne
CD-ROM   5,90 € /zvýšenie ceny/
5CD     11,90 € /zníženie ceny/
Zlaté ruky
CD-ROM   5,90 € /zvýšenie ceny/
6CD     12,90 € /zníženie ceny/

Na uvedenú novinku – 5. sériu − si môžete uplatniť štandardnú 20 % zľavu do 31. 1. 
2016 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


