
Dospelosť

„A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako 
k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým 
v Kristovi.“ (1Kor 3,1)

Mladý môžeš byť len raz, ale nedospelým 
môžeš zostať navždy. 

Nikdy nedospieť. 
Predstava nekonečného detstva, ktorá bola vy-

jadrená v príbehu Petra Pana – a na prvý pohľad sa 
to môže zdať milé. Všetci však vieme, že celoživotná nedospelosť je neprimeraná a neprijateľná. Aj 
napriek tomu rytmus spoločnosti podporuje a predlžuje obdobie nedospelosti – čo najdlhší čas na 
škole, „single“ životný štýl, mamina hotel, najprv si užiť, precestovať celý svet, zarobiť a až potom 
založiť rodinu. Stihnúť si vyskúšať a zažiť čo najviac z toho, čo ponúka svet predtým, ako sa zapojím 
do pracovného procesu, usadím sa, budem splácať hypotéku a stanem sa dospelým. Potom, keď do-
spejem, sa už nič zaujímavé nebude diať a nič zaujímavé nezažijem. 

To je len niekoľko postojov, ktoré formujú mladých ľudí v súčasnosti. A, samozrejme, prenáša 
sa to aj do postojov v duchovnom živote, kedy sa rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista odkladá, aby 
som sa nepripravil o možnosť vyskúšať si či zažiť čo najviac z toho, čo mi dnešný svet ponúka, pretože 
potom to už nebude možné. Potom už budem „kresťanom“ a nič zaujímavé ma už nečaká. 

Apoštol Pavol si uvedomuje dôležitosť duchovnej dospelosti. Dokonca rozlišuje u kresťanov ob-
dobie nedospelosti. Obdobie, ktoré nesúvisí s vekom, ale s postojmi. Píše kresťanom, ktorých opisuje 
ako nedospelých, ako telesných, ako tých, ktorí stratili cit pre duchovné hodnoty. 

„A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospe-
lým v Kristovi.“ 1Kor 3,1

Ako teda môžeme duchovne rásť a nezostať duchovnými bábätkami?
Ciest, spôsobov a možností ako duchovne dospieť je veľa (modlitba, služba, využívanie času, 

disciplína, viera, vernosť, spôsob života...).
Jedným z najdôležitejších spôsobov duchovného rastu je poznávanie Ježiša Krista. Apoštol Peter 

to zdôraznil týmito slovami: „... ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista.“ 2Pet 3,18
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Verím, že toto je princíp, ktorý je aktuálny v každom veku – rásť v milosti a v poznávaní Ježiša 
Krista. 

Zároveň je to výzva pre zbory a cirkev predstaviť mladým ľuďom (našim deťom) kresťanstvo ako 
spôsob života, ktorý človeka nepripraví o silné skúsenosti a zážitky. Práve naopak, môžeme ukázať, že 
Ježiš je zdrojom tých najväčších skúseností v živote človeka a najsilnejších zážitkov, ktoré nás formujú 
a vedú k plnej dospelosti v Ježišovi Kristovi. 

Sestry a bratia, chcem vás pozvať modliť sa za mladých ľudí v našich zboroch. Konkrétne vás pro-
sím o modlitby za tínedžerov. Tento rok odštartoval program pre prácu s tínedžermi. Volá sa LIVIN a je 
určený pre mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov. 

Už máme za sebou prvé stretnutie. Na prvom víkende LIVIN sa zúčastnilo 40 tínedžerov. Obsah 
a program pripravujem spolu s výborom mládeže. Výbor mládeže je tím siedmich mladých ľudí, ktorí 
chcú byť užitoční pre svojich mladších kamarátov. Súčasťou prípravného tímu sú aj siedmi vedúci 
skupiniek, ktorí vedú účastníkov LIVIN-u v skupinkách. 

Preto sa na vás obraciam s prosbou o modlitby, aby sa diala Božia vôľa pri práci s mládežou, aby 
do duchovnej dospelosti prostredníctvom poznávania Pána Ježiša Krista rástli ako tínedžeri, tak aj 
mladí ľudia, ktorí chcú slúžiť Bohu. 

František Kolesár, vedúci oddelenia osobnej služby a mládeže SZ CASD

oznamy

Týždeň duchovnej obnovy 2018 (biblický týždeň)
Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmyslupl-

ný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ 
DUCHOVNEJ OBNOVY. Uskutoční sa 29 júla. – 5. augusta 2018 v príjemnom prostredí najväčšie-

ho protestantského školiaceho a relaxačného 
strediska v strednej Európe, v maďarskom mes-
te Sátoraljaújhely, tesne pri slovenských hrani-
ciach, z druhej strany Slovenského Nového Mesta. 
Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri 
štúdiu Písma svätého, modlitbách, zážitkových akti-
vitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní 
sa, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní oko-
litej prírody, relaxácii a rekreácii.  Tematika, ktorá nás 

bude počas týždňa sprevádzať, je „Príchod KRÁĽA“. Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre 
nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osob-
ný, rodinný, cirkevný a spoločenský život. Ubytovanie je zabezpečené v ôsmich pavilónoch a v hoteli 
v rekreačnom zariadení Várhegy Üdülő s veľkou prednáškovou sálou, jedálňou, bazénom, ihriskami 
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a s altánkami. Informácie o podmienkach ubytovania, stravovania a pozvánku s prihláškou i cenní-
kom nájdete na: http://www.casd.sk/tyzden-duchovnej-obnovy-2018/ a na: http://tdo.casd.sk/. 
Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho oficiálnej webovej stránke: http://www.zemplen.hu/
varhegy/. Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Za vedenie SZ CASD tajomník Daniel Márföldi 

2 % môžu urobiť rozdiel 
Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok majú fyzické a právnické 

osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Daň, ktorú fyzické, právnické 
osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne určená aj na podporu humanitárnej 
organizácie ADRA a občianskych združení Pathfinder či Život a zdravie. O využití dvoch percent 
môžu daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 2018. Tlačivá a podrobné in-
formácie o tom, ako určiť 2 % z vašich daní práve jednej z týchto organizácií, nájdete na ich webových 
stránkach http://www.adra.sk/2percenta/, http://www.zivotazdravie.sk/aktuality/zaz-2p/ a http://
www.pathfinder.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=835. 
Užitočné informácie sú aj tu: http://www.rozhodni.sk/.

V Skutkoch apoštolov čítame na viacerých miestach o tom, ako prvé kresťanské zbory podporo-
vali svojich bratov a sestry pri šírení Ježišovho posolstva vo svete. Okrem toho, že Jeho lásku a nádej 
šírili sami vo svojom okolí, chceli prispieť k tomu, aby sa toto posolstvo dostávalo aj ďalej. Niekedy 
si dôležité rozhodnutia nevyžadujú žiadnu finančnú investíciu ani dlhé plánovanie. Stačí len trochu 
nášho času navyše. Ich dosah však môže byť oveľa väčší, než by sme v prvej chvíli očakávali.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

ponuka

Hľadanie 2 – K podstate
V decembri sme vás informovali o dokumentárnom seriáli Hľadanie 2. Medzitým sa vám možno 

dostala do uší informácia o druhom dokumentárnom seriáli K podstate. V tomto krátkom článku vám 
chceme objasniť základné informácie o oboch programoch a o ich vzájomnom prepojení.

Hľadanie 2
Je základný 14-dielny dokumentárny seriál vydaný na 4 DVD. Traja moderátori spolu s ďalšími 

účinkujúcimi dynamicky a obrazovo veľmi pútavo približujú základné spoločenské a biblické témy. 
Prvých 8 tém je určených pre sekulárneho človeka, aby sa pozrel na svet okolo seba očami Biblie a za-
čal dôverovať Bohu. Okrem toho môžu pomôcť aj veriacim oživiť ich vzťah s Bohom. Ďalších 6 dielov 
pomáha rozpoznať v živote kresťana, čo je založené na Božom slove a čo je len ľudská tradícia (sobota 
– nedeľa, posmrtný život, očistec a peklo, krst dospelých). Týchto 14 základných dielov je dostupných 
len na DVD. Prepojenie na diskusnú reláciu je zabezpečené odkazom na konci každého dielu vo videu.
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1. DVD Nádej (4 diely, Pohroma, Konflikt, Bolesť, Viera)  2,- €  3,90 €
2. DVD Pravda (4 diely, Hrdinovia, Stratení, Vina, Pravidlá)    2,- €  3,90 €
3. DVD Sloboda (3 diely, Vyhorenie, Podvrh, Smrť)  2,- €  3,90 €
4. DVD Láska (3 diely, Peklo, Varovanie, Slová)   2,- €  3,90 €
celá séria (4x DVD, 14 dielov, zvuk SK, ENG, 420 min.)   8,- €  11,90 €

K podstate (www.studionadej.sk/hľadanie2-kpodstate)

je diskusná 29-dielna relácia. Hlavný moderátor Geoff Yulden pozýva do štúdia teológov, uči-
teľov, umelcov a spolu sa podrobnejšie venujú témam zachyteným v základnom seriáli Hľadanie 
2. Niektorým dôležitým témam sú venované až tri relácie a podávajú historický a biblický pohľad. 
Keďže je to diskusná relácia, jej hlavným cieľom je pozrieť sa na tému z viacerých uhlov pohľadu. 
Týchto 29 častí nebude vydaných na DVD, ale budú postupne spracované a dostupné na portáli 
HopeTV.sk.

Uvedené akciové ceny sú len pre zbory a sú platné do 31. 3. 2018. Produkty si mô-
žete objednať prostredníctvom vášho traktátnika alebo priamo na našej adrese: Štúdio 
Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181 studionadej@casd.sk www.stu-
dionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

„5B“ pre cirkev otvorenú ľuďom so špeciálnymi potrebami
Adventistická služba ľuďom so špeciálnymi potrebami je nemysliteľná 

bez otvorenia cirkvi (zborov) pre všetkých – teda aj pre ľudí akokoľvek postih-
nutých či znevýhodnených. Stačí sa pritom držať piatich jednoduchých zásad, 
ktoré môžu uľahčiť týmto ľuďom vstup do našich spoločenstiev:

1. Bezbariérovosť – nejde iba o technickú (architektonickú) prístupnosť 
našich objektov, ale tiež o bezbariérovosť informačnú (aby sa o cirkvi, a pre-

dovšetkým o Kristovi mohli napr. dopočuť aj ľudia nepočujúci a dozvedieť aj ľudia nevidomí) a tiež 
o odstraňovanie rôznych predsudkov, obáv a ďalších psychologických a sociálnych prekážok.

2. Bezpečnosť – aj obyčajný úsmev pri privítaní v zhromaždení dokáže takéhoto človeka zbavo-
vať strachu a ukazovať mu, že ho bezpodmienečne prijímame – rovnako ako Boh.

3. Blízkosť – a priateľstvo presahujúce hranice modlitebne a sobotných zborových aktivít môže 
pre týchto ľudí znamenať veľmi mnoho, pretože obvykle nemajú takú širokou sociálnu sieť ako ostat-
ní a už vôbec sa nemajú s kým deliť o svoju vieru.

4. Biblický pohľad na človeka s hendikepom je, že títo ľudia nikdy neboli Bohom odmietaní, 
napriek tomu, že Boh postihnutie a znevýhodnenie človeka nepovažuje za niečo prirodzené ani dob-
ré; On sám sa takých ľudí naopak ujíma, a dokonca sa s nimi priam stotožňuje (Mat 25,40)! A to isté 
očakáva aj od nás (napr. Jak 1,27).
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5. Budovanie cirkvi, rovnako ako jej budúcnosť, sú bez týchto ľudí zrejme nemysliteľné, lebo 
aj oni spoluvytvárajú Kristovo telo a nie je možné vylúčiť ich len pre ich odlišnosť alebo hendikep – 
o tom predsa vôbec nerozhodujeme my, ak je hlavou cirkvi skutočne Kristus, ktorý im naopak sľubuje 
návrat a rovnoprávne začlenenie do Hospodinovho ľudu (napr. Jer 31,8.9; Mi 4,6.7; Iz 35,4-10 alebo 
Luk 14,21).

Informácie o adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami nájdete na: http://bezbarier.
casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSU CASD

Školenie učiteľov DSŠ 
Oddelenie Detskej sobotnej školy CASD pozýva učiteľky a učiteľov 

na víkendové školenie DSŠ. Bude sa konať 6. – 8. apríla 2018 v cha-
te Komenského v Račkovej doline a bude zamerané na metódy práce 
s rôznymi vekovými skupinami tak, aby deti rozumeli posolstvu Biblie. 

Účastnícky poplatok pre učiteľov je 5 eur a prihlásiť sa môžete do 20. marca 2018. Viac informácií 
nájdete na webe http://dss.casd.sk/.

Za oddelenie Detskej sobotnej školy SZ CASD Lýdia Grešová a Jozef Plachý

Naša pomoc má zmysel
Pani Ruhina sa u nás v ADRE zastavila aj s deťmi, aby sa 

s nami podelila o radostnú novinu – získala slovenské ob-
čianstvo! Máme veľkú radosť, že môžeme byť pri tom, keď 
ľudia, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy, dostanú druhú 
šancu a my im vieme pomôcť – pri hľadaní škôl, práce, na 
úradoch, u lekárov, v právnej či psycho-sociálnej oblasti…, lebo začať od nuly nový život v cudzej 
krajine nie je ľahké. 
Aktuálne takto pomá-
hame okolo 100 ľuďom 
z Ukrajiny, Afganistanu, 
zo Sýrie a z ďalších krajín. 
Ďakujeme, že pomáha-
te ľuďom v núdzi spolu 
s nami. Tento rok oslávi 
ADRA Slovensko už 25 
rokov. Venujte nám teraz 
svoje 2 % z daní a pomô-
žete na 100 %. Viac na 
www.adra.sk.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci 2018

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 FB: https://www.facebook.com/szcasd 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 3. 10. 17. 24. 31.

Pavlík M.   Trenčín   

Čík P.  Trnava  Banská 
Bystrica 1  

Škrla M.     

Kern B. Sereď Spišská Nová 
Ves Bratislava 2 Banská 

Štiavnica Bánovce n/B

Márföldi D. Banská 
Bystrica 2 Nové Zámky Poprad Kyjov - ATI R

Bielik S. Krupina Čadca Prievidza Piešťany Blatné Remety

Kolesár F. Lučenec Livin 2 Vaďovce Kladno Ostrava

Plachý J.  Výbor KPP Špeciál radcov   

Špalek R.  Nitra 1    

Novota J. Nové Zámky Poprad  Banská 
Bystrica 2 Nitra 1

Soós B. Nitra 2 BA 1/prenos Žiar nad 
Hronom Valencia Rankovce

10. Oblastné stretnutie oddelenia Zdravia Poprad
16. – 18. Špeciál radcov
17. – 24 Modlitebný týždeň mládeže
24. Oblastné stretnutie oddelenia Zdravia Banská Bystrica 2
25. Výbor SZ CASD Banská Bystrica 2
29.3. – 2.4. Misijný kongres mládeže
30. Zbierka 13. soboty pre Stredoamerickú divíziu


