
Boh rozumie

Prežívate obdobia, keď čelíte problémom, ťaž-
kým výzvam a máte pocit, že Boh snáď ani nevie, čím 
prechádzate? Modlíme sa, konfrontujeme Boha, no 
odpoveď neprichádza. Takéto chvíle využíva satan, 
aby nám do sŕdc i myslí zasieval pochybnosti. Má Boh 
vôbec záujem? Počuje ma? Rozumie mi?

Tieto otázky boli súčasťou hlavnej témy tohto-
ročného dňa modlitieb za ženy. Boh rozumie!

Biblia je plná uistení a sľubov, že Boh je s nami. 
No dnes, v období mnohých neistôt a pochybovaní, 
často na tieto sľuby zabúdame. Prečo sa to stáva? Ako 

prekonať úzkosti a obavy z toho, že sme na riešenie problémov sami?
V príbehu Eliáša vidíme proroka ako modlitebníka v rozličných situáciách. V istom okamihu, keď 

bola Božia odpoveď rýchla a reakcia zjavná a jasná. Ale vzápätí ho vidíme aj v situácii, keď odpoveď 
na jeho prosbu o dážď neprichádzala. Eliáš musel čakať a vytrvať. 

Určite sú aj v našich životoch momenty, keď sa ako Eliáš tešíme z toho, aké jasné prejavy 
Božieho vypočutia našich prosieb zažívame. Ale zrejme sú aj také, keď na odpoveď čakáme príliš 
dlho a nepociťujeme ani ten najmenší Boží zásah. Sme fyzicky aj psychicky vyčerpaní, čo v nás 
vyvoláva pocity úzkosti až depresie. Aj Eliáš zažíval takéto pocity, keď ho po skúsenosti z hory 
Karmel prebudila hrozba smrti.

Krízy a depresie. Prichádzajú a odchádzajú. Niekedy sa dostavia okamžite po nejakom fyzickom 
či psychickom vypätí. Inokedy ani nebadáme, čo sa s nami deň po dni deje, a až po týždňoch, me-
siacoch či rokoch zdanlivo aktívneho duchovného života sa nás depresia pomaly a potichu zmocní. 
Uvedomíme si to až vo chvíli, keď pritiahne svoje opraty. A vtedy najčastejšie volíme útek. Tak ako 
Eliáš. Bežíme a bežíme, najďalej, ako sa dá, aby sme sa vymanili z toho, čo z nášho života berie radosť 
a nádej. Ale nedá sa ani stále utekať a zrazu sa spolu s Eliášom dostávame do svojho „bodu zlomu“, 
kedy si uvedomujeme, že už nemáme kam utekať. Možno prichádzajú pocity viny a zbytočnosti, 
vzdávame sa duchovne aj fyzicky. Máme pocit, že sa veci pokazili až príliš a nemá význam hľadať 
cestu k náprave. Rovnaké chvíle prežíval aj Eliáš, keď úplne vysilený už nemal chuť žiť a uvedomoval 
si, že nedostatok dôvery voči Bohu ho obral o úžasné príležitosti.

Ak vám ani takéto pocity nie sú cudzie, potom ste v dobrej spoločnosti. Veľa duchovných veli-
kánov či modlitebných bojovníkov, o ktorých čítame v Písme svätom, prechádzalo obavami, že sú 
Bohom opustení a nepochopení. Ale tak ako Boh pozdvihol Eliáša, je pripravený pozdvihnúť aj nás. 
Nielen s nami cítiť, ale viesť nás cestou malinkých krokov k upokojeniu, odpočinku a pochopeniu 
Jeho zámeru s nami. Boh veľmi dobre vie, že tento hriešny svet nám prináša mnoho dôvodov na 
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úzkosť a depresiu. On rozumie nášmu sklonu utekať. Chce však zmeniť jeho smer. Namiesto úteku 
k sebadeštruktívnym mechanizmom chce, aby sme bežali späť k Nemu. A v Jeho blízkosti nás chce 
učiť počuť Jeho jemný hlas.

Boh vidí veci inak ako my. Videl, že Eliáš má pred sebou dobré dni, že je ešte potrebný. A vidí aj 
nás. Vidí naše slabosti, cíti naše bolesti, pozná dni minulé i budúce. On rozumie! Som šťastná a vďač-
ná za nás všetkých, pretože slúžime milujúcemu Bohu, ktorý o nás vie a túži nás mať pri sebe vo svo-
jom nebeskom kráľovstve! A ak sme schopní počúvať Jeho tichý hlas, „To najlepšie je ešte pred nami!“.

Lucia Murínová, členka výboru oddelenia služby žien pri SZ CASD

oznamy

Únijný kongres mládeže – OKROK
Milí mládežníci, únijný kongres mládeže s názvom OKROK sa usku-

toční od 5. do 12. 8. 2018 v lokalite Soběšín v Českej republike.
Viac informácií nájdete na priloženom plagátiku, na FB udalosti, ale-

bo na stránkach kongresu:  www.okrok.cz
Link: https://youtu.be/1XF-Bibz-b4
YT2: https://www.youtube.com/watch?v=AxPdQOEOQkY&featu-

re=youtu.be
FB: https://www.facebook.com/events/409686349478855/?acti-

ve_tab=discussion
Dan Kašlík, vedúci oddelenia mládeže ČSU CASD  

a František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže SZ CASD

MUZIČKA 2018 – Lučenec 
V sobotu 28. 4. 2018 od 10.00 do 17.00 hod. sa uskutoční  

8. ročník hudobno-dramatického programu MUZIČKA detí a mláde-
že v priestoroch kina Apollo v Lučenci. Tentoraz bude o tom, čoho by 
sa mladí ľudia určite nemali vzdávať. 

Nevzdávaj sa vecí, ktoré máš na dosah.
Buď sám sebou, aj keď si nepripadáš cool.
Uč sa novým veciam, aj keď sa ti nechce.
Ceň si zdravie, ktoré máš, a staraj sa oň.
Buď stále v spojení s ľuďmi, na ktorých ti záleží a ktorým záleží na tebe.
Nevzdávaj sa viery v Boha, lebo len On udrží lano, kým ty šplháš.

Bližšie informácie sú dostupné tu: http://www.casd.sk/muzicka-2018-hudobno-dramaticky-
-festival-v-lucenci/                                                                                Organizačný tím MUZIČKY 2018, Lučenec
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Tento rok je pred nami 10. ročník YFJ  
(Youth for Jesus – Mladí pre Ježiša) 

Uskutoční sa v dvoch zboroch, v dvoch mestách – v Kladne a Prahe.  
Opäť je to príležitosť (zvlášť pre mladých ľudí) prežiť niekoľko týždňov počas prázdnin v atmo-

sfére priateľstva, ale aj intenzívnej služby pre Boha. 
Počas YFJ každý zažije skúsenosť mocného pôsobenia Ducha Svätého pri šírení evanjelia ľuďom. 

A to je to najvzácnejšie, čo si každý účastník YFJ odnesie – stretnutie so živým Bohom, skúsenosť,  
ktorú mi už nikto nikdy nevezme. 

Ako každý rok, aj teraz sa môžete prihlásiť na YFJ na www.yfj.cz 
Mládežníci!
Prihlasujte sa čo najskôr. Prihlasovanie by sme chceli uzavrieť do konca mája. 
Tešíme sa na vás. 
Rodičia!!!
Motivujte svoje dcéry a svojich synov, aby prišli na YFJ. Žiadna dovolenka ani brigáda im nikdy nedá 

to, čo získajú pre svoj duchovný život na YFJ. 
Za organizačný tím

František Kolesár (vedúci mládeže SZ)
Skúsenosť účastníka z YFJ v Ostrave
Keď sme raz na Masarykovom námestí predstavovali sochu Daniela, všimol som si bezdomovca le-

žiaceho na lavičke. Vyzeral veľmi odpudivo a ja som premýšľal, či sa vôbec k nemu mám priblížiť. Nevedel 
som, ako sa mám rozhodnúť, ale potom som si spomenul na prednášku, ktorú mal Kornelius. Hovoril 
o tom, že bankovka má svoju hodnotu, ktorú nikdy nestratí, a že tak isto je to aj s nami. Sadol som si 
oproti tomu bezdomovcovi a podal mu letáčik, ktorý hovoril o tom, prečo Boh dopúšťa utrpenie a aká 
je naša nádej. Pokúšal som sa nadviazať rozhovor, ale bezdomovcovi sa veľmi rozprávať nechcelo. Keď 
aj niečo povedal, bolo mu veľmi ťažko rozumieť. Po mojom odchode sa posadil a začal si letáčik čítať. 
Veľmi ma to potešilo. No po mojom ďalšom rozhovore s iným človekom na námestí som si všimol, ako 
ho odvádza polícia. 

Zážitky s ľuďmi sú pre mňa veľmi cennými skúsenosťami. YFJ ma ako novo obráteného kresťana du-
chovne posunulo dopredu a priblížilo k Bohu. Čas strávený na YFJ bol najšťastnejšími chvíľami v mojom 
živote. 

Tadeáš

PS:e 2018, Banská Bystrica, 5. 5. 2018, 180°
Obrat o stoosemdesiat stupňov – metafora, ktorá vyjadruje 

zmenu.
Obrat o stoosemdesiat stupňov – Slovan už ťahá sériu výhier 

(dorastenecký hokej 18.10.2015)
Roky, kedy dieťa dennodenne sedí niekoľko hodín v škole, doma 

nad domácimi úlohami či pri počítači a televízii, znamenajú obrat 
o stoosemdesiat stupňov oproti predškolskému veku. (Projekt zdravý chrbátik)

Potom však prišiel obrat o stoosemdesiat stupňov. „Môj život bol úplne pohodový a zrazu sa mi 
všetko rozpadlo.“ (Pravda, rubrika Ženy, 20.03.2014)
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„Ježiš mu odpovedal: ‚Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie 
kráľovstvo.‘“   (  Ježiš, Biblia, Ján   3,3, marec – apríl 31 n. l.)

180° je názov PS:e 2018 a zároveň je to symbolické vyjadrenie najväčšieho zázraku, aký sa deje 
na tejto zemi – „obrátenie“.

Znovuzrodenie človeka a jeho odovzdanie sa Ježišovi Kristovi je Boží čin stvorenia – stvorenia 
nového srdca a nového života pre Božie kráľovstvo. 

Tento zázrak môže urobiť iba Boh. My môžeme nasmerovať niekoho na cestu k Bohu, môžeme 
mu dať Bibliu alebo mu povedať o vlastnej skúsenosti obrátenia o stoosemdesiat stupňov v našom 
živote. Ale potom sa môžeme iba pozerať alebo počúvať, ako Boh stvoril zo srdca kamenného a bez-
útešného srdce nové a mäsité, pripravené žiť pre Božie kráľovstvo. 

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela 
a dám vám srdce z mäsa.“   Ezechiel   36,26   

Obrátenie o 180 stupňov je hlavným obsahom PS:e 2018. Preto okrem piesní a kázania z Božieho 
slova zaznejú skúsenosti obráteným ľudí. Hneď ráno budeme môcť počuť niekoľko skúseností, ako 
Boh otočil životy ľudí o stoosemdesiat stupňov prostredníctvom evanjelia, ktoré sa k nim dostalo 
v nedávnom čase rôznymi cestami.

A poobede budú workshopy – kde bude priestor na príbehy, kedy obrat o stoosemdesiat stup-
ňov znamenal zásadnú zmenu v živote celých rodín. Tri príbehy znovuzrodenia, ktoré stojí za to po-
čuť, s možnosťou porozprávať sa naživo s bratmi a sestrami. Tými, čo prežili obrátenie v posledných 
rokoch, stali sa súčasťou adventného hnutia na Slovensku a slúžia v zboroch, kde boli pokrstení na 
vyznanie viery v Ježiša Krista, v ktorého uverili a ktorý obrátil ich životy o stoosemdesiat stupňov. 

„Preto takto hovorí Hospodin: „Ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, budeš stáť predo mnou, ak 
budeš oddeľovať vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Oni nech sa obrátia k tebe, ale ty 
sa neobracaj k nim!“   Jeremiáš   15,19   

PS:e 2018 je jedinečná príležitosť uvedomiť si, čo je na kresťanstve najdôležitejšie. Nie sú to fon-
dy a investície, nie je to kritika a spochybňovanie, nie je to politika a inštitucionalizmus, nie sú to 
bariéry a predsudky. Toto neprinesie žiadanú zmenu.

Najdôležitejší je živý Boh, Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý prináša reálnu zmenu do života človeka 
a ako jediný môže obrátiť o 180 stupňov život jedinca a život cirkvi.

Ak túžite vidieť najväčšie Božie zázraky súčasnosti, ak chcete počuť skúsenosti o pôsobení moci 
živého Boha a zakúsiť prítomnosť Ducha Svätého, ak chcete prežiť duchovné povzbudenie a prijať 
požehnanie, príďte na PS:e 2018 v Banskej Bystrici. 

Za organizačný tím František Kolesár (vedúci oddelenia evanjelizácie SZ)

Deň rozdávania misijných kníh – 21. 4. 2018
Príležitosť darovať niekomu známemu knihu s kresťanským obsahom máme po celý rok, ale 

v kalendári našej cirkvi je deň 21. 4. 2018 na to špeciálne určený. Vydavateľstvo Advent-Orion má pre 
vás na tento deň jednorazovú ponuku piatich kníh Drámy vekov za 25 €. Okrem toho si môžete ob-
jednať zdarma knihy Veľká nádej, Obdivuhodné tajomstvá prírody – rastliny, zvieratá a knihy Kornelia 
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Novaka Na scéne, Princípy vypočutých modlitieb, Božia láska, spravodlivosť, zákon, súd, trest a milosť, 
Krst Duchom Svätým a Božie uzdravenie, V harmónii s Bohom. V ponuke máme aj lacnejšie knihy, na-
príklad za 1 € knihy Cesta ku Kristovi, Výchova a za 1,50 € knihy Pohoda a zdravie, za 3 € Znamenia 
nádeje, Nekonečná milosť. Ďalšie duchovné knihy si môžete objednať so zľavou 30 % špeciálne na 
tento deň a aj na všetky evanjelizačné akcie schválené výborom zboru. Celú ponuku kníh nájdete 
buď na www.adventorion.sk, alebo u zborového traktátnika, cez ktorého si ich môžete aj objednať. 
S prianím Božieho požehnania 

Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion,  
František Kolesár za oddelenie evanjelizácie  

a Rastislav Špalek za oddelenie knižnej evanjelizácie

Ponuky zo Štúdia Nádej
V decembrovom čísle z minulého roka sme vás informovali 

o dvoch nových evanjelizačných produktoch. Vzhľadom na váš 
prejavený záujem a narastajúci trend pracovať s týmito produkt-
mi sme sa rozhodli ponechať obidvom programom „akciovú cenu“.

Hľadanie 2
Seriál umožňuje pootvoriť dvere novej perspektíve života uprostred stále sa prehlbujúcich kríz. 

Tých, ktoré zúria okolo nás aj v nás. Pomáha formulovať vlastné odpovede na kľúčové otázky: „Kam 
speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ či „Čo bude po smrti?“. Ponúkaným kľúčom 
je rozhodnutie uveriť vo „vyššiu moc“, ktorá má pre našu planétu jedinečný plán záchrany. Pozývame 
vás sledovať skutočné príbehy a výpovede ľudí zo 14 krajín sveta, ktorí našli vďaka osobnej viere 
v Boha viac odvahy, pokoja a nádeje do budúcnosti. 

1. DVD Nádej (4 diely – Pohroma, Konflikt, Bolesť, Viera) 2,- €
2. DVD Pravda (4 diely – Hrdinovia, Stratení, Vina, Pravidlá)  2,- €
3. DVD Sloboda (3 diely – Vyhorenie, Podvrh, Smrť)  2,- €
4. DVD Láska (3 diely – Peklo, Varovanie, Slová)  2,- €
Celá séria (4 DVD, 14 dielov, zvuk SK, ENG, 420 min.)  8,- €

Neuveriteľné stvorenia popierajúce evolúciu
Vstúpte do fascinujúceho sveta zvierat a odhaľte zložité súvislosti, ktoré otriasajú základmi evo-

lučnej teórie. Posledných 20 rokov Dr. Jobe Martin udivuje svojich študentov novými poznatkami zo 
sveta zvierat, ktoré nie je možné vysvetliť tradičnou evolúciou. Predtým bol nadšený evolucionista, 
ale jeho vedecké poznatky prešli evolúciou... či revolúciou, keď začal podrobne študovať svet zvierat. 

Niektoré fakty z ich sveta sú naozaj silnými dôkazmi o Stvoriteľovi.
2 DVD (3 diely, zvuk SK, CZ, ENG, 172 min.)  2,- €

Uvedené „akciové ceny“ sú len pre zbory. Produkty si môžete objednať prostredníc-
tvom 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, riaditeľ Štúdia Nádej
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NOVINKA – ADRA KIT PRE POMOC OBETIAM NÁSILIA 
V ADRE aktuálne budujeme 

prvý komplexný Krízový intervenčný 
tím (ADRA KIT) pre psycho-sociálnu 
a právnu pomoc obetiam násilia na 
Slovensku. Už v roku 2017 sme prijali 
do tímu skúsené odborníčky, ktoré 
intenzívne pomáhajú obetiam domá-
ceho a sexuálneho násilia bez ohľadu 
na pohlavie, rod, vek, sociálny status 
či etnikum. Zároveň organizujeme dis-
kusie pre verejnosť na tému „Hovorme 
o násilí nahlas“ v rôznych mestách na 
Slovensku. ADRA KIT bude poskyto-
vať komplexnú odbornú pomoc – od 

právnika, psychológa aj sociálneho pracovníka, pretože podľa našich skúseností iba komplexná 
a dlhodobá pomoc obetiam je skutočne efektívna. Zároveň bude poskytovať aj chýbajúce poraden-
stvo a pomoc blízkym a okoliu obetí. Zistite viac na www.adra.sk a pomáhajte s nami. 

ADRA tím

DC ADRA KOŠICE MÁ POMÁHANIE V KRVI
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Aj tento rok sme spolu s CASD Košice zorganizovali 8. marca jarný mobilný odber krvi. Prišli ka-
maráti, známi aj neznámi. Svoju krv ponúklo 18 dobrovoľníkov, darovali 12-ti darcovia. Každý darca 
dostal balíček s ovocím a ženy sme v deň ich spoločného sviatku potešili aj ružičkou. Ďakujeme všet-
kým ochotným srdciam, ktoré nás podporili. 

Za DC ADRA Košice Peter Miľko

Deň služby ľuďom so špeciálnymi potrebami
Od roku 2015 patrí do kalendára celosvetovej 

cirkvi adventistov aj „Deň služby ľuďom so špeciálny-
mi potrebami“. Pripomíname si ho vždy štvrtú sobotu 
v apríli (teraz 28. 4.). V tomto roku sme sa v našej únii 
rozhodli zamerať tému na tých, ktorí sa starajú o deti, 
dospelých alebo seniorov so závažným ochorením, po-
stihnutím či znevýhodnením v rodine alebo blízkom 
okolí. Na rozdiel od profesionálnych opatrovateľov 
totiž ich služba nebýva odmeňovaná a často ani dosta-
točne morálne oceňovaná, obvykle nemajú dostatočnú 

odbornú ani ľudskú podporu a dosť často musia obetovať okrem svojho času a energie tiež vlastné 
zamestnanie, pohodlie a primeraný ekonomický štandard rodiny. Ako kresťania by sme si v ta-
kýchto situáciách mali byť oporou a vzájomnou pomocou. Napriek tomu aj náročná starostlivosť 
o niekoho blízkeho môže byť radostnou a obohacujúcou službou či silnou skúsenosťou a príleži-
tosťou na posilňovanie viery. Môže však opatrovateľa tiež ničiť, ak na všetko zostáva sám a bez 
podpory. Preto je v Biblii toľkokrát výzva, aby sme sa navzájom povzbudzovali a podopierali (napr. 
Rim 12,8; Ga 5,2; 1Te 4,11; Ef 4,16). Veď každý z nás bude možno sám niekedy takúto starostlivosť 
tiež potrebovať.

V tejto súvislosti pripravujeme pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami aj špeciálnu časť 
programu prvého Kongresu adventistických rodín našej únie, ktorý sa uskutoční 19. – 26. augusta 
2018 v konferenčnom centre „Immanuel“ v nádhernom prostredí Českomoravskej vysočiny (viac na 
www.kongreskd.cz). Pokiaľ ste takou rodinou a obávate sa, že by ste z programu nemali nič vy ani 
vaše deti, ponúkame vám v priebehu celého kongresu program prispôsobený vašim deťom (nielen 
stráženie, ale aj asistenciu, aktivizáciu, podporu a zábavu) a vy tak získate nerušený priestor na účasť 
na hlavnom kongresovom programe. Zároveň chystáme pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami aj 
každodennú ponuku špeciálnych príležitostí na relaxáciu, poučenie, zdieľanie skúseností i vzdeláva-
nie, a to vždy s pozvaným odborníkom z oblasti sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky alebo psycho-
lógie. Prosíme tieto rodiny, aby ste nám svoj predbežný záujem o účasť na kongrese oznámili aj na 
e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz (do správy nám, prosím, napíšte tiež základné informácie 
o svojich deťoch so špeciálnymi potrebami – ich počet, vek, pohlavie, typ špecifických potrieb alebo 
postihnutie, úroveň sebestačnosti a príp. ďalšie špeciálne požiadavky alebo nevyhnutnosti). Tešíme 
sa na stretnutie s vami!

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

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



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v apríli 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. 

apríl 7. 14. 21. 28.

Pavlík M.   Prešov  

Čík P.   Bratislava 1  

Škrla M.     

Kern B. R B. Bystrica 2 – ŽaZ Bukurešť Sereď

Márföldi D. Topoľčany VL – Račkova Dolina Bukurešť Myjava

Bielik S. Bratislava 1 Revúca Poprad Zvolen

Kolesár F.  VL – Račkova Dolina KPM-Žilina  

Plachý J. DSŠ – Račkova 
Dolina Master Guide 3  MUZIČKA – LC

Špalek R.     

Novota J.  B. Bystrica 2 – ŽaZ   

Soós B. Banská Štiavnica BA1 prenos Martin Žiar nad Hronom

4. Správne rady AO, ADRA, ŠN Považská Bystrica
6. – 8. Školenie učiteľov DSŠ Račkova Dolina
8. Vzdelávanie laických kazateľov Banská Bystrica 2
8. – 13. Stretnutie Generácie 50+ Horná Lehota-Tále
11. – 15. Master Guide 3 Česká republika
14. 25. výročie – Život a Zdravie Banská Bystrica 2
13. – 15. Výzvy lásky Račkova Dolina
15. Výbor ČSU CASD Brno
17. – 21. Európska konferencia zdravia Bukurešť
19. – 22. KPM Žilina
28. MUZIČKA Lučenec


