
Príležitosť obzrieť sa a ďakovať

Rok sa nenávratne blíži k svojmu zá-
veru – pre mnohých z nás akosi rýchlej-
šie, než sme očakávali – a podvedome 
si kladieme otázku: Aký vlastne bol? Čo 
nám najviac utkvelo v pamäti? Ktoré 
udalosti, zážitky a prežité skúsenosti? 
Skúsme na chvíľu „pozabudnúť“ na ne-
gatívne spomienky, ktoré sa nám v pa-
mäti tlačia do popredia, a upriamiť svoju 
pozornosť na množstvo požehnaní, ktoré 
sme od Pána Boha prijali počas uplynu-
lého roka. Za čo všetko by sme mu mohli 
– a mali poďakovať!

Ja osobne by som chcel Pánu Bohu vyjadriť vďačnosť za jeho mimoriadnu štedrosť ku každé-
mu z nás. Tá sa odzrkadlila aj v obetavosti a štedrosti prejavenej voči cirkvi. Uvedomujem si, aké 
požehnanie prináša zapojenie sa do služby prostredníctvom cirkvi v prvom rade nám samotným 
a potom, samozrejme, aj tým, ktorí sú predmetom našej pomoci. E. G. Whiteová to vyjadrila takto: 

„Keď vytrvalí, stáli pracovníci vidia, že z ich podporného, dobročinného úsilia sa rozhojňuje 
láska k Bohu a k blížnym a že sa svojím osobným pričinením stávajú užitočnejšími, pocítia, akým 
požehnaním je spolupracovať s Kristom.

Božie dielo nie je odkázané na ľudskú podporu. Prostriedky na to by Boh mohol zoslať priamo 
z neba, keby to bol vo svojej prozreteľnosti uznal za najlepšie pre človeka. Mohol sa rozhodnúť pre 
taký spôsob, ktorým by anjeli šírili pravdu vo svete bez ľudskej účasti. Pravdu mohol napísať na 
nebesá a svoje požiadavky oznámiť živým písmom. Boh nezávisí od striebra či zlata kohokoľvek. 
Hovorí: „Veď moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce... Ak by som bol hladný, 
nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je na ňom.“ (Ž 50,10.12) Čokoľvek po-
trebujeme na úspešné šírenie Božieho diela, to všetko Boh účelne zariadil pre naše dobro. Poctil 
nás tým, že nás povolal za svojich spolupracovníkov. Rozhodol sa spolupracovať s ľuďmi a chce, 
aby boli stále štedrí.

Boh vo svojej prezieravosti má medzi nami vždy nejakých chudobných ľudí, aby sme sa 
v rôznom nedostatku a utrpení na svete osvedčili a mali možnosť rozvinúť kresťanský charakter. 
Postavil nám do cesty trpiacich, aby v nás prebúdzal kresťanský súcit a lásku.“ (Z pokladu sve-
dectiev, s. 260)

Chcem aj touto cestou vyjadriť v mene kolektívu kazateľov a pracovníkov Slovenského zdru-
ženia vďačnosť vám, naši bratia a sestry, za to, že aj vďaka vašej štedrosti a obetavosti sme mohli 
spolu s vami prežívať radosť zo zapojenia do Božieho diela a byť svedkami mnohých zázrakov 
Božej milosti. 

Stanislav Bielik, hospodár SZ CASD
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Vďaka, Pane
Rok 2015 bude čoskoro už len históriou. Na Slovensku sme ho prežili v mieri 

a v relatívnom blahobyte. Vďaka, Pane. Sobotu čo sobotu sme sa mohli slobod-
ne stretávať a oslavovať nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Vďaka, Pane. Ako cirkev 

sme mohli slúžiť deťom i mladým ľuďom prostredníctvom aktivít klubu Pathfinder, projektu Filipovi 
kamaráti i službou učiteľov sobotných škôlok. Vďaka, Pane. S našimi priateľmi sme mohli pre-
žiť krásne spoločné chvíle na Biblickom týždni, v Letných táboroch zdravia i v Kluboch zdravia. 
Vďaka, Pane. S mnohými ľuďmi sme sa mohli podeliť o kvalitnú literatúru vydanú Adventom pro-
stredníctvom obetavej služby knižných evanjelistov. Vďaka, Pane. Kvalitné nahrávky a materiály 
pripravené Štúdiom Nádej obohatili mnohých poslucháčov a záujemcov v našej vlasti. Vďaka, 
Pane. Mnohým ľuďom sme mohli slobodne svedčiť o Božej láske pri osobnej či verejnej evanjeli-
zácii. Vďaka, Pane. Ani mnoho iného, čo si nám doprial prežiť, by bez Tvojej milosti nemohlo byť. 
Vďaka, Pane. Čoskoro začneme prežívať históriu roku 2016 a znovu pokorne prosíme o Tvoju 
milosť. A už vopred: Vďaka, Pane.

Bohumil Kern, predseda SZ CASD

Dva pohľady
Stojíme na prelome dvoch rokov. Ako sa vyrovnať so skutočnosťami, ktoré nám náš každo-

denný život v tomto čase prináša? V Biblii čítame: „Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho me-
dzi Micpu a Šén, nazval ho Eben-Ezer a povedal: Až potiaľto nám pomáhal Hospodin.“ (1Sam 
7,12) To prvé, čo by sme mali urobiť, je pozrieť sa dozadu. Áno, musíme spolu so Samuelom 
s vďačnosťou konštatovať, že sme prežili Božie zázraky. Až potiaľto, až po záver roku 2015 
nám Hospodin pomáhal. To druhé, čo by sme mali urobiť, je pozrieť sa dopredu. Biblia hovorí: 
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mat 28,20) Ježiš Kristus nám dáva 
nádej a sľubuje, že bude s nami. Potrebujeme viac? Myslím si, že nie. Práve tieto dva pohľady, 
teda pohľad do minulosti s vďačnosťou a pohľad do budúcnosti s nádejou, by nám mali pomôcť, 
aby sme prežívali plnohodnotný, trvalý, úzky a blízky vzťah s naším Nebeským Pánom. Tu, teraz 
a v prítomnosti. Každý z nás osobne, naše rodiny, zbory i cirkev.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Poďakovanie za oddelenia mládeže a osobnej služby
Moje veľké poďakovanie patrí vedúcim mládeže v zboroch, ktorí po celý rok nesú bremeno 

služby vedenia a organizovania miestnych mládeží. Bez Vašej mravčej služby a zápalu by mládež 
na Slovensku duchovne nerástla. Nech Vás k tejto službe pre mládež aj v ďalšom roku zmocňuje 
nekonečná moc Ducha Svätého, ktorú všetkým, ktorí o ňu prosia, zasľúbil náš Pán Ježiš Kristus.

Rád by som vyjadril poďakovanie všetkým vedúcim misie v zboroch, kazateľom a tým, ktorí sa 
ochotne celý rok zapájali do misie, za spoluprácu v oblasti evanjelizácie a za ochotu viesť misijný 
zápas a misijné aktivity v zboroch. 

Prajem Vám Božie požehnanie vo Vašej službe i zo služby, v ktorej ste postavení a do ktorej 
Vás povolal náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Nech Vás aj v ďalšom roku vedie, inšpiruje a posilňuje náš 
Nebeský Otec.

František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže a osobnej služby SZ CASD

Poďakovanie za oddelenie detí učiteľkám našich detí
Milá učiteľka a učiteľ detí v detskej sobotnej škole, vážime si Tvoju ochotu vyučovať deti Božej 

láske a milosti, aj ich začleňovaniu do Božej rodiny. Vnímame, že jeden z najdôležitejších cieľov 
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je, aby boli deti súčasťou našich zborov a cítili sa v nich dobre. Preto Ti ďakujeme za čas a lásku, 
ktorú si v tomto roku venovala/venoval našim najmenším. Prajeme Ti do ďalšieho roka novú dávku 
síl, Božie vedenie i pomoc a veľa detských úsmevov. 

Za oddelenie detskej sobotnej školy Jozef Plachý a Lýdia Grešová

Poďakovanie za oddelenie zdravia
Milé sestry a bratia, záverom roka Vám všetkým chcem poďakovať za Vaše obeta-

vé úsilie na zdravotno-misijnom poli. Pohľad na Vašu prácu prezrádza, že Váš dotyk 
Krista je dotykom ženy, ktorá mala veľké zdravotné problémy. Ježiš ju uzdravil a vy-

zval, aby svoju vieru vyjadrila nahlas, pred davom ľudí. Viera, ktorá tlela, bola pre ňu poslednou 
nádejou. Bola to viera, ktorá došla odmeny. Vaše slová, skutky, postoje, úsilie sú znakom, že aj Vy 
ste sa dotkli Ježiša dotykom viery. V nich ste pred ľuďmi vyjadrili, že Ježiš sa stal Vaším osobným 
Spasiteľom a On každého z nás motivuje k prejavu viery pred ľuďmi. Urobili ste to najlepšie, ako 
ste vedeli: úsmevom, službou, dotykom, pohladením, slovom ... Ďakujem Vám. 

Jozef Kučera, vedúci oddelenia zdravia SZ CASD

Poďakovanie za oddelenie knižných evanjelistov

Ďakujeme za Vašu nevyhnutnú podporu, povzbudenie a príhovorné modlitby 
v roku 2015. „Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.“ (Kaz 11,1) 

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižných evanjelistov

Poďakovanie za ADRU
Milí priatelia, sestry a bratia. Je to skoro ako sen, ako nesmierne 

Pán Boh požehnáva prácu ADRA Slovensko!
Aj vďaka Vám sme mohli v roku 2015 okrem mnohých iných aktivít:

•	 pomôcť deťom v krízových centrách v Bratislave, aby mohli plnohodnotne tráviť voľný čas;
•	 zapojiť mentálne znevýhodnených ľudí v Košiciach do spoločenského diania;
•	 zabezpečiť študentom základných škôl v Moldavsku prístup k pitnej vode.

Napriek niekedy ťažkým situáciám v našich životoch a tiež chudobe, bezpráviu a bolesti, s kto-
rou sa stretávame v našej práci pri humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci, sa stále môžeme 
presviedčať o neutíchajúcej túžbe človeka, stvoreného na Boží obraz, pomôcť svojmu blížnemu. 
Svet a život, ktorý Boh stvoril, je krásny. 

Ďakujeme za Vašu podporu! 
Za ADRA tím Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko

Poďakovanie za Štúdio Nádej
O niekoľko dní sa rozlúčime s rokom 2015. Pre mňa osobne, 

ale aj pre nás v Štúdiu Nádej, to bol veľmi náročný rok plný zmien. 
Dnes sa však na tie dni pozerám s vďačnosťou a radosťou, pretože 

sme cítili Božie priznanie a pomoc. Som veľmi vďačný mojim kolegom za ich ochotu, profesio-
nalitu a výbornú atmosféru v tíme. Teší ma, že sme nadviazali spoluprácu s novými umelcami. 
Ďakujem aj vedeniu našej cirkvi za ich podporu. Moja vďačnosť patrí aj všetkým vám, ktorí 
ochotne šírite „nádej“ prostredníctvom našich produktov alebo nás akýmkoľvek spôsobom pod-
porujete. Teším sa z toho, že čoskoro sa ukáže, aký úžitok toto spoločné dielo prinieslo.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v januári

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. 

Poďakovanie za Vydavateľstvo Advent-Orion
„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Žalm 127) Toto 

je aj naša vydavateľská skúsenosť v pomaly sa končiacom roku 2015. Ďakujeme Pánu 
Bohu za Jeho požehnania pri vydávaní a distribúcii publikácií v našom cirkevnom vydavateľstve. 
Sme veľmi vďační za obetavý a výborne fungujúci tím knižných evanjelistov. Ďakujeme zborovým 
traktátnikom za ich nezištnú službu v našich zboroch. Ďakujeme Vám, milí bratia a sestry, naši 
čitatelia, za záujem o naše publikácie a vedeniu našej cirkvi za výbornú spoluprácu a modlitebnú 
podporu. A nech aj v novom roku 2016 „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše 
srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Fil 4,7).

Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion

Január 2. 9. 16. 23. 30.

Kern B. D Nitra 2 Košice 2 JOEL Bratislava 2

Márföldi D. D Trnava Košice 1 JOEL Žilina

Bielik S. D Prievidza Poproč JOEL Kežmarok

Kolesár F. D Sereď Ostrava JOEL Bratislava 1

Plachý J.    JOEL  

Popovič O.    JOEL  

Kučera J.    JOEL P. Bystrica

Soós B.  Banská 
Bystrica 2 Púchov  Bánovce 

n. B.

6. – 16. Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého
11. – 13. Študijné kazateľské stretnutie Račkova dolina
15. – 17. Snem KP Tatranská Štrba
22. – 24. Víkendové stretnutia JOEL západ, stred, východ
29. – 31. Radcovský kurz 1 Vavrišovo
30. Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia zdravia Považská Bystrica


