
Ježiš – informácia, alebo život

Už v roku 1936 diplomat a učiteľ Lan-
celot Oliphant postrehol, že na testoch 
dokáže síce veľa študentov odpovedať 
správne, ale učivo neprenášajú do prak-
tického života, a preto povedal: „Takéto 
nespracované vedomosti neprinášajú 
veľký úžitok.“

V duchovnom živote to platí dvojná-
sobne, pretože tu ide o večný život. 

Ježiš sa často stretával s ľuďmi, ktorí 
si mysleli, že poznajú všetky správne od-

povede. Pyšne vyhlasovali, že sa považujú za Abrahámových potomkov, a pritom odmietali 
veriť v Božieho Syna.

Preto Ježiš so všetkým dôrazom povedal:
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní 

vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvo-
jom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom 
mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, 
páchatelia neprávostí! (Mt 7:21-23)

Inými slovami, viera neznamená prijímať iba Božiu existenciu, ale prijímať Boží život.
A v živote mladých ľudí to platí dvojnásobne, pretože ak viera v Ježiša pre nich bude iba 

učivo, na ktoré budú vedieť dávať v testoch správne odpovede, ale nebudú vedieť, ako mať 
praktický úžitok zo života s Ježišom, veľmi ľahko si nájdu vlastnú cestu životom.

Mladí ľudia dnes potrebujú prežiť živú skúsenosť s Ježišom. 
Ako rodičia sme tí najdôležitejší  v živote našich detí, ktorí im cestu k živej skúsenosti s Je-

žišom môžeme ukázať. Keď dovolíme Božej pravde, aby premieňala naše životy, získame 
omnoho viac, než len správne odpovede. Predstavíme nielen svetu, ale zvlášť našim deťom 
Ježiša Krista ako nášho Pána a Spasiteľa.

Ďalším dôležitým impulzom pre mladého človeka na jeho ceste viery je zborové spolo-
čenstvo, cirkev. Práve v zbore a v tom, ako my dospelí veriaci dokážeme fungovať s inými 
spoluveriacimi, sa formuje rozhodnutie v mysli mladého človeka, či viera v Ježiša ostane 
učivom na testy, alebo sa stane aj osobnou skúsenosťou, ktorá zmení celý život.

Ukazujme mladým ľuďom, že žiť Boží život je reálne, že prežívať živý vzťah s Ježišom 
je skutočnosť, ktorá je otvorená každému. Povzbudzujme u mladých ľudí svojimi konkrét-
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oznamy

Týždeň duchovnej obnovy 2017 (biblický týždeň)
Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete 

prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše sr-
dečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ 
OBNOVY. Uskutoční sa 6. – 13. augusta 2017 
v príjemnom prostredí najväčšieho protestantské-
ho školiaceho a relaxačného strediska v strednej 
Európe, v maďarskom meste Sátoraljaújhely, 
tesne pri slovenských hraniciach, z druhej stra-
ny Slovenského Nového Mesta. Stretneme sa, 
aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Písma 
Svätého, pri modlitbách, zážitkových aktivitách 
s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, 

spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii. Téma, ktorá 
nás bude počas týždňa sprevádzať, je „Ježiš a ľudia“. Veríme, že takto spoločne strávený čas 
bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom 
na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život. Ubytovanie je zabezpečené v ôsmich 
pavilónoch v hoteli v rekreačnom zariadení Várhegy Üdülő, s veľkou prednáškovou sálou, je-
dálňou, bazénom, ihriskami a s altánkami. Informácie o podmienkach ubytovania, stravovania 
a pozvánku s prihláškou i cenníkom nájdete na: http://www.casd.sk/tyzden-duchovnej-obnovy-
-prihlasovanie-od-1-2-2017-1000/. Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho oficiálnej we-
bovej stránke: http://www.zemplen.hu/varhegy/. Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Za vedenie SZ CASD tajomník Daniel Márföldi 

3. konferencia žien na Slovensku
Drahé priateľky, srdečne Vás pozývame na 3. konferenciu žien, ktorá 

bude tento rok jednodňová. Uskutoční sa 20. mája 2017 v Banskej Bystrici. 
Motto konferencie je „Ženy ženám“. Bližšie informácie budú už čoskoro 

uverejnené na webových a facebookových stránkach cirkvi, ako aj prostredníctvom zboro-
vých komunikátorov.

Už teraz sa na Vás tešíme!
Realizačný tím konferencie žien

nymi skúsenosťami z každodenného života ich vieru v Ježiša Krista a ich túžbu po živote 
s Ježišom. 

Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete 
naozaj mojimi učeníkmi. (Jn 8:31)

František Kolesár, vedúci oddelenia osobnej služby a mládeže SZ CASD

                          
SLUŽBA ŽIEN 
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Informácie oddelenia mládeže SZ
Bratia a sestry, chcel by som dať do vašej pozornosti a pre vaše modlitebné denníky 

niekoľko dôležitých informácií, o ktorých som osobne presvedčený, že vďaka nim môžu 
mladí ľudia prežiť osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Preto vás chcem aj touto cestou 
požiadať o podporu v nasledujúcich aktivitách mládeže. Svoju podporu vyjadríte v prvom 
rade modlitbami, ale aj tým, že budete motivovať tých mladých ľudí vo svojich zboroch, 
ktorí ešte tieto aktivity nezažili, aby sa prihlásili a otvorili sa novej a živej skúsenosti s Je-
žišom Kristom. 

MTM
V marci je pre mládež pripravený modlitebný týždeň. Už tradične sa mládež stretne 

v Martine na MTM-ku (25. 3. – 26.3. 2017), ktorým bude vrcholiť týždeň modlitieb 
mládeže. Modlitebný týždeň mládeže bude prebiehať od soboty 18. marca do soboty 
25. marca.

Dotkni sa neba a YFJ  6. 7. – 30. 7. 2017 
Spolu so zbormi Trenčín, Považská Bystrica a Púchov 

pripravujeme tiež podmienky na letnú evanjelizáciu mlá-
deže v týchto mestách. YFJ (Youth for Jesus, Mladí pre 
Ježiša) je neoddeliteľnou súčasťou misie Dotkni sa neba 
na Slovensku a v našej únii. Od roku 2009, kedy sa usku-
točnila prvá letná evanjelizácia mládeže, už stovky mla-

dých ľudí počas leta, namiesto letnej brigády, zakúsili moc Ducha Svätého vo svojich živo-
toch a urobili osobné rozhodnutie byť verný Ježišovi Kristovi. 

Aj tento rok bude pre každého mladého človeka pripravených veľa aktivít, kde budú 
môcť získať nové zručnosti na službu. Či už to bude Výstava zdravia, alebo možnosť pred-
staviť ľuďom istotu druhého príchodu Ježiša Krista pri živej soche z 2. kapitoly Danielovej 
knihy. Ďalej budeme mať možnosť slúžiť v domovoch dôchodcov v službe sprevádzania, 
kedy bude priestor na osobné rozhovory s ľuďmi z domovov. Ďalšie skúsenosti získajú 
mladí ľudia pri evanjelizácii na ulici s Korneliom Novakom, kde bude príležitosť podeliť 
sa o osobné svedectvo viery v Ježiša Krista. A samozrejme, večerné verejné prednášky 
Svetom Biblie budú svedectvom o viere mládeže v Slovo Pravdy, počas ktorých sa pred-
nášajúci mladí ľudia ukotvia v prítomnej pravde, ale zároveň sa naučia, ako tieto dôležité 
pravdy Biblie zvestovať.

Toto všetko by nebolo možné bez osobného duchovného života účastníkov, na ktorý sa 
počas letnej evanjelizácie kladie najväčší dôraz, pretože to je čas, ktorý najviac formuje 
duchovný život mládeže. Nie YFJ a aktivity menia mládež, ale sám Ježiš Kristus, s ktorým 
prežívajú účastníci osobný a výnimočný čas ráno a večer na modlitbách a pri čítaní Božie-
ho Slova.

Toto sú len dve z aktivít mládeže, ktoré sú možnosťou, ako v spoločenstve mladých ľudí 
prežívať živú vieru v Ježiša Krista.

O ďalších príležitostiach sa môžete informovať na webovej stránke www.mladez.casd.sk, 
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alebo všetky aktuálne informácie nájsť vo facebookovej skupine Mládež CASD na Slovensku 
(https://www.facebook.com/groups/mladez.casd/ ). 

Za oddelenie mládeže SZ František Kolesár

PS:e 2017 „MEDZI PLOTY“ 9. – 11. 6. 2017 
Milí Ježišovci. Náš tím sa rozhodol ísť „MEDZI PLOTY“ a budeme 

radi, keď sa pridáte k nám. Nasledujúce slová by sme radi pretavili do 
reality nášho i vášho života.

„Túžime byť posväteným potrubím, ktorým preteká príliv nebeského života iným. Túžime, 
aby Svätý Duch oživoval a ovládal celú cirkev, očisťoval a spájal srdcia.“ (9T 20) „Túžime, aby 
každý Ježišov nasledovník ako jeho misionár vedel, čo má robiť v rodine, vo svojom okolí, 
v mestečku či meste, v ktorom žije. Všetci Bohu posvätení veriaci sú šíriteľmi svetla. Boh 
z nich robí nástroje spravodlivosti, aby iným priniesli svetlo pravdy.“ (2T 632)

Výsledok Ježišovho rozhovoru, keď sedel unavený a hladný pri studni, bol veľmi požehna-
ný. Ochota pomôcť jednej žene mu umožnila prístup k iným a priviedla ich k Spasiteľovi. Tak 
sa Božie dielo šírilo na zemi. Nech naše svetlo svieti a rozsvieti aj ostatné. (GW 195) Poďte 
s nami MEDZI PLOTY!

Váš tím PSE 2017

Školenie DSŠ „DARY U DETÍ“
Pozývame rodičov a učiteľov Detskej sobotnej školy na víken-

dové školenie „Dary u detí“ alebo ako identifikovať a rozvíjať 
dary u detí. Školenie prebehne 31.3. – 2.4.2017 v Tatranskej Štrbe. 

Program obsahuje 7 oblastí k téme obdarovania u detí: ako môžem identifikovať dary 
u detí – východiská práce s deťmi; ako rozvíjať dary u detí – spôsoby práce s deťmi; ako 
motivovať na využitie darov, ktoré deti majú; ako upútať a udržať pozornosť detí; komuni-
kačné techniky pri práci s deťmi; ako pracovať s prirodzenou autoritou; ako deťom priblížiť 
duchovný rozmer ich obdarovania.

Účastnícky poplatok je 5 € – v cene je ubytovanie aj strava. Cestovné náklady budú pre-
platené. Prihlásiť sa je možné do 12. marca 2017 poslaním prihlášky na lydia.gresova@
gmail.com (tel. 0949 840 414). Pozvánka a prihláška na dss.casd.sk.

 Za DSŠ Monika Medková, Jozef Plachý a Lýdia Grešová 

Biblická časová os
Pre deti a Detské sobotné školy sme pripravili 

Biblickú časovú os. Skladá sa z 12 kariet, ktorými 
prechádza časová línia. Nad líniou sú komiksovými 
ilustráciami zachytené hlavné udalosti Biblie, pod lí-
niou sa nachádza niekoľko udalostí svetových dejín. 

Formát: 12 kariet A3
Cena: 5 € (táto cena je dotovaná a platí len pre 

prvých 50 kusov)
Biblickú časovú os objednávajte u svojho traktátnika z Vydavateľstva Advent-Orion.
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SRDCE PRE DRUHÝCH = päťtisíc eur 
pre siroty v Marachi!

Témou Soboty s ADROU, ktorá sa na prelome ro-
kov uskutočnila v zboroch CASD takmer po celom 
Slovensku, spolu s benefičnými koncertmi v Bratislave 

a Banskej Bystrici, bolo „Srdce pre druhých“. 
Na pomoc 41 sirotám v Marachi na hra-
niciach Kene a Ugandy v Afrike ste spolu 
s online zbierkou na našej webovej stránke 
www.adra.sk vyzbierali krásnych 5 369 eur, 
za ktoré im pomôžeme zlepšiť ich biedne 
podmienky na život. A už tento mesiac im 
doručíme 15 originálnych papierových srdie-
čok, ktoré pre ne vyrobili vaše deti, aby ve-
deli, že tu na Slovensku na ne niekto myslí. 

VEĽKÉ ĎAKUJEM za to, že pomáhate s nami. Ste super! Viac o našej pomoci v Marachi na:  
www.adra.sk/nemamnikoho/. 

Ďakujeme aj za úžasnú sobotu v Banskej Bystrici!

Nové výzvy – vzdelávanie a Dobrocentrá
V roku 2016 sme usilovne pracovali a dotiahli do úspešného konca hneď niekoľko pro-

jektov, ktoré pomohli ľuďom v núdzi alebo dlhodobo zmenili ich životy k lepšiemu. Bol to 
dobrý rok, no ani v roku 2017 nechceme poľaviť. Medzi nové projekty, ktoré sa budú týkať 
Slovenska, patrí napríklad vzdelávanie proti netolerancii a xenofóbii, do ktorého sa zapojíme 
vďaka podpore Vyšehradského fondu, alebo vznik Dobrocentier na Slovensku, ktoré budú 
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spájať ľudí, ktorí chcú pomáhať, s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Držte nám palce, aj v roku 
2017 nás čaká veľa práce a nové výzvy, na ktoré sa tešíme. Viac na www.adra.sk. 

Ako a prečo pomáhame? Pozrite si naše videá.
Sledujte nás na Facebooku alebo YouTube a pozrite si napríklad videá o našej pomo-

ci v Keni a v Grécku, ktorej cieľom sú sebestační farmári v jednej z najchudobnejších častí 
sveta a tiež prístup k základným hygienickým potrebám pre sýrske rodiny s deťmi na úteku 
pred vojnou. Alebo si vypočujte mini koncert, ktorý pre vás pripravila Abigail a jej kamaráti zo 
sirotinca na hraniciach Ugandy a Kene za to, že im pomôžete zlepšiť ich podmienky na život. 
Odkazujú vám: „Ďakujeme, ADRA Slovensko!“ 

Viac na našom YouTube kanáli https://www.youtube.com/channel/UC07JcobxbuoRdhxM 
8vXI96Q 

a Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/ADRASlovensko/
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Darujte 2 %, pomôžete na 100 % – ľuďom na Slovensku
ADRA Slovensko aj vďaka vám pomáha znevýhodneným osobám na východnom 

Slovensku. Osamelé matky s deťmi, mentálne postihnutí či bezdomovci nájdu vďaka našim 
dobrovoľníkom nielen pekné slovo a zaujímavé voľnočasové aktivity, ale aj teplé jedlo či ob-
lečenie. Tento rok venujeme vaše 2 % z daní v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku. 
Viac na www.adra.sk/2percenta. 

Fair Adventure – cestovať má zmysel
Vedeli ste o tom, že cestovať sa dá aj inak? Fair Adventure je prvá férová cestovka, ktorá 

podporuje lokálne komunity a navyše 25 % zo svojho zisku venuje ADRE na pomoc ľuďom na 
Slovensku. Sledujte www.fairadventure.sk alebo Fair Adventure na Facebooku – prvý zájazd 
je už na cestách!



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci 2017

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. 

Marec 4. 11. 18. 25.

Pavlík M. Pov. Bystrica

Čík P. Lipt. Mikuláš

Škrla M.

Kern B. D D Trnava Žilina

Márföldi D. Červenica Nitra 2 Račkova Dol. 
VL Levice

Bielik S. Bratislava 1 Vaďovce Revúca Spišská N. Ves

Kolesár F. Púchov A Račkova Dol. 
VL Martin - MTM

Plachý J. Kurz vodcov 2

Špalek R. Bánovce n/B

Novota J. Poprad

Soós B. P. Bystrica Bratislava 1 Michalovce Topoľčany

17. – 19. Výzvy lásky Račkova Dolina

18. – 25. Modlitebný týždeň mládeže

25. Zbierka 13. soboty pre Trans-Európsku divíziu

26. Výbor SZ CASD


