
Piata ríša

„Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby 
mu slúžili ľudia každého národa a jazyka. Jeho moc je 
večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nik-
dy zničené.“ (Dan 7,14)

Daniel týmito slovami opisuje ustanovenie krá-
ľovstva (spoločenského zriadenia) po Ježišovom 
druhom príchode. Nie sú to však jeho predstavy 
o budúcnosti, ale Bohom darované videnie, ktoré sa 
už naplnilo, s výnimkou poslednej ríše. Pod váhou 

tohto pochopeného videnia pozorne sledujeme aj dianie okolo nás. Asi ťažko sa dokážeme ubrá-
niť predstavám o tom, ako to bude prebiehať a kedy. Vidíme boj politických strán o moc (nielen na 
Slovensku) a ich presvedčenie, že práve ony prinesú tú správnu formu vlády bez škandálov, afér 
a korupcie. Konečne príde spravodlivosť. Biblia tvrdí, a dejiny nám to potvrdzujú, že to nie je možné. 
Spravodlivá vláda síce príde, ale bez zásahu človeka. My však nemusíme svoje očakávanie smerovať 
len do budúcnosti. Ježiš Kristus tvrdil, že jeho kráľovstvo je už tu na zemi, nepochybne myslel na 
svojich nasledovníkov a vznik cirkvi. Ef 4,16: „Z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa pod-
porujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.“ Teda spresním, že tak by to 
malo byť. Namiesto toho môžeme vidieť nápadnú podobnosť medzi tým, čo sa deje v spoločnosti 
a medzi nami. Napríklad ľudia, ktorí sú nominovaní do verejných funkcií a zodpovednosti viesť, sa 
v okamihu stávajú terčom útokov, ohovárania a posudzovania ich pohnútok. Médiá a jednotlivci sa 
odrazu stávajú odborníkmi na každú problematiku. Spoločnosť je rozdelená na svoje záujmové a ná-
zorové skupiny. Narastá ľahostajnosť a nezáujem jeden o druhého... Hmm... Prečo sa dnes ľudia tak 
vzácne rozhodujú pre Krista a pripojenie do spoločenstva? Nie je pripodobňovanie sa tomuto svetu 
práve v tomto? Rim 12,2: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, 
aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“  Medzi nami to 
má byť inak ako „vonku“. Našou úlohou je vytvoriť priestor, kde sa nebojím prísť so svojím zlyhaním 
a slabosťou. Takéto miesta nemáme len vytvárať, ale ich aj brániť pred domýšľaním, nedôverou, ob-
viňovaním, znechutením a zatvrdnutím. Predstavujem si miesto, kde som s láskou prijímaný a uvá-
dzaný v pravde do duchovného spoločenstva s Kristom. 

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie SZ CASD
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Oznamy

Týždeň duchovnej obnovy 2018 (biblický týždeň) – stále sú miesta!
Milí priatelia, stále platí naše srdečné pozvanie 

na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY. Ešte je dosta-
tok miesta pre každého, kto by sa chcel prihlásiť, a to 
takmer vo všetkých kategóriách ubytovania! Ako sme 
už avizovali, náš týždeň sa uskutoční od 29. júla do 5. 
augusta 2018 na rovnakom mieste ako v rokoch 2016 
a 2017, teda v maďarskom meste Sátoraljaújhely, 
tesne pri slovenských hraniciach, z druhej strany 
Slovenského Nového Mesta. Tematika, ktorá nás 
bude počas týždňa sprevádzať, je „Príchod KRÁĽA“. 

Je pripravený bohatý a hodnotný program pre všetky vekové kategórie deťmi počnúc, cez mládež, 
dospelých i pre seniorov. Ubytovanie je zabezpečené v ôsmich pavilónoch a v hoteli v rekreačnom 
zariadení Várhegy Üdülő, s veľkou prednáškovou sálou, jedálňou, bazénom, ihriskami a s altánkami. 
Informácie o podmienkach ubytovania, stravovania a pozvánku s prihláškou i cenníkom, ako aj ta-
buľku obsadenosti 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/. Pozrite si aj video pozvánku, ktorú sme pre vás pripravili: https://www.youtu-
be.com/watch?v=_7KWHpoq6h4.Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Za vedenie SZ CASD tajomník Daniel Márföldi 

Pozvánka na slávnostnú premiéru série dokumentárnych filmov 
„Z rozprávania starých rodičov“

Minulý rok nás vedenie Česko-Slovenskej únie poprosilo, aby 
sme nafilmovali príbehy našich najstarších členov, starých otcov 
a mám. Po starostlivom výbere a po súhlase účinkujúcich a ich ro-
diny sme zostavili harmonogram a počas minuloročného leta sme 

nafilmovali 37 účinkujúcich. V zimných mesiacoch sme ich spracovali a výsledkom je 32 zaujímavých, 
napínavých a aj úsmevných príbehov. Režisér Pavel Gejdoš spolu s kameramanom a strihačom v jed-
nej osobe poprepájali jednotlivé príbehy ilustračnými hranými sekvenciami a vybrali vhodnú hudbu 
dopĺňajúcu atmosféru príbehu. Za umelecké spracovanie by sa nemusela hanbiť ani Slovenská tele-
vízia, nehovoriac o výpovednej sile príbehov. Nebola to ľahká doba. Dve svetové vojny, totalitný ko-
munistický režim, hľadanie adventistickej identity a túžba žiť podľa Božích prikázaní priniesli väčšine 
z účinkujúcich ťažké prenasledovanie, často spojené so stratou slobody.

Tí, čo to neprežili, si to ani nevedia predstaviť. A práve preto si myslím, že cieľová skupina tejto 
série nebudú len starší ľudia, ktorí si s vďačnosťou zaspomínajú na Božiu ochranu. Aj mladí sa môžu 
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zamyslieť nad tým, čo prežili ich starí rodičia, a môže im to pomôcť pokračovať v ceste viery v pod-
mienkach úplnej slobody. Prvé pozitívne hodnotenia sme už dostali od tých, ktorí nám pri realizácii 
pomáhali. Aj slzička z oka vypadla a príbeh ich chytil tak, že skoro nedýchali...

Keďže celková minutáž všetkých 6 epizód je 227 min. a chceme, aby na premiéru osobne prišli 
účinkujúci, rozhodli sme sa zrealizovať premiéry na piatich miestach:

•	 26. 5. Považská Bystrica, 15.00 hod. (Eliška Bieliková, Jozef Blahút, Milan Fúčela,  
Júlia Klimáková)

•	 2. 6. Liptovský Hrádok, 14.00 hod. (Pavol Greš, Zuzana Grešová, Ján Horvaj,  
Zuzana Poštarčíková, Vladimír Muntág, Eva Sabaková)

•	 9. 6. Bratislava, Cablkova, 15.00 hod. (Michal Beer, Pavol Čergel, Pavol Červenák, Marta 
Hroboňová, Judita Jurdová, Filoména Juríkova, Ján Skokan)

•	 16. 6. Košice, Tajovského, 15.00 hod. (Ján Gritta, Michal Hlivka, Cecília Hlivková,  
Michal Hreňo, Viktor Kollár, Michal Poda, Mária Pódová, Ján Šaro)

•	 23. 6. Banská Bystrica, Rudlovská, 15.00 hod. (Karol Badinský, Zuzana Gracová,  
Pavel Kohút, Jozef Krakovský, Teofil Nechuta, Štefan Petrovič, Anna Turčanová)

Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa na to, že spolu prežijeme sobotné popoludnie plné 
skúseností a oslávime nášho nebeského Otca s vďačnosťou za Jeho pomoc a ochranu.

Bronislav Soós, riaditeľ  Štúdia Nádej

Oslavujeme toľko rokov čo Slovensko
Už 25 rokov pomáhate s nami – 

úprimne vám za to ďakujeme. Srdečne 
vás pozývame na špeciálny sobotný 
program venovaný 25. výročiu ADRY 
Slovensko – 16. júna 2018 v Bratislave 
na Cablkovej 3. A ak chcete pomáhať, 
darujte teraz na pomoc ľuďom v núdzi 
na Slovensku aspoň 25 eur a môžete zís-
kať jednu z 25 krásnych tašiek. Vy daru-
jete 25 eur, my darujeme 25 eko tašiek. 
Zistite viac na www.adra.sk alebo darujte 
teraz online na: https://adra.darujme.
sk/1393/. Darovať môžete aj ľubovoľnú 
sumu, podporíte slovenské projekty po-
moci, ktoré majú zmysel. Ďakujeme. 
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Hovorme o násilí nahlas – v Banskej Bystrici
Pozývame vás na pokračovanie anonymnej diskusie pre širokú verejnosť, obete domáceho 

a sexuálneho násilia a tiež odborníčky a odborníkov v tejto oblasti, ktorú v apríli organizujeme 
v Banskej Bystrici. Pozvite aj svojich priateľov, vstup je voľný! Vidíme sa 26. apríla 2018 o 18.00 
hod. v KC Fončorda. Viac na www.adra.sk. 

Misia medzi ľuďmi so špeciálnymi potrebami
Napriek tomu, že sa nám môže občas zdať, že sa 

v cirkvi častejšie objavujú niektorí veľmi zvláštni ľudia 
alebo priamo ľudia so zreteľným postihnutím, pomerné 
zastúpenie takýchto osôb medzi nami v priemere nedo-
sahuje ani úroveň ich percentuálnej početnosti v bežnej 
populácii. Oslovovať ľudí so špeciálnymi potrebami sa 
kresťanom všeobecne akosi príliš nedarí – a väčši-
na týchto ľudí zatiaľ zostáva evanjeliom neoslovená. 
Obvykle nevieme, ako k nim pristupovať a ako s nimi 
komunikovať, nepoznáme ich potreby ani potenciál, 

a preto sa ich osloviť ani príliš nesnažíme. Veď nepočujúci naše kázanie aj tak nebude počuť, nevido-
mému bežnú tlačenú Bibliu ani inú knihu nemá zmysel ponúkať, človek s mentálnym postihnutím 
nepochopí našu intelektuálne zložitú vierouku a človek na vozíku sa k nám cez bariéry často vôbec 
nedostane. Čo teda s tým?

Ideálne je, pokiaľ evanjelium osloví aspoň jedného nadšeného človeka s konkrétnym druhom 
postihnutia (napr. nepočujúceho) – taký totiž obvykle býva v kontakte s ďalšími podobne znevýhod-
nenými ľuďmi, ktorí mu dôverujú, a vie im pozvanie a zvesť zrozumiteľne sprostredkovať a rozšíriť 
ju tak do väčšej komunity týchto osôb. To je však iba začiatok – ďalšie závisí od nás ostatných. Celé 
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snaženie môže mať zmysel len vtedy, ak dokážeme (a sme ochotní) napr. zaistiť pre nepočujúcich 
tlmočenie bohoslužieb do znakového jazyka, ponúknuť nevidomým audio knihy alebo digitalizova-
né texty, sprístupniť ľuďom s nižším intelektom podstatu evanjelia zrozumiteľnou formou – a ak sa 
do našich modlitební bez väčších ťažkostí dostanú aj ľudia na vozíku (možno i elektrickom). Tento 
výpočet, samozrejme, nie je kompletný – existuje mnoho ďalších jedincov a skupín s ďalšími typmi 
znevýhodnení a zároveň existuje mnoho ďalších možností a spôsobov, ako takýmto ľuďom otvárať 
cestu do cirkvi i ku Kristovi. Je čas o nich začať premýšľať – veď práve tiež pre takéto príležitosti nás 
Hospodin obdaril kreativitou…

Informácie o adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a o možnostiach vášho 
zapojenia sa do tejto služby, ako aj kontakty, na ktoré sa môžete obracať, nájdete na webe http://
bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSU CASD
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Dejiny ľudstva sú bohaté na prevratné objavy, 
unikátne vynálezy, geniálnych umelcov či vod-
cov. Táto kniha predstavuje významné osobnosti, 
ktorých korene siahajú na naše malé Slovensko. 
Ich inteligenciu, ľudskosť, schopnosti, zručnosti 

a talent ocenili za ďalekým morom v Amerike, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku 
či v Rusku. Vydajte sa s nami spoznať desať výnimočných Slovákov, ktorí svojou usilovnosťou, cieľa-
vedomosťou, láskou, učenlivosťou, odvahou, vytrvalosťou môžu aj dnes inšpirovať k veľkým činom.
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MAŠA HAĽAMOVÁ
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144 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v máji 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. 

máj 5. 12. 19. 26.

Pavlík M.

Čík P. Košice 2

Škrla M.

Kern B. Liptovský Mikuláš starší a ved. 
- R. Dolina Lučenec Rimavská Sobota

Márföldi D. R starší a ved. 
- R. Dolina Nitra 1 Spišská Nová Ves

Bielik S. Nitra 2 starší a ved. 
- R. Dolina Trenčín Bánovce N/B

Kolesár F. PSE - B. Bystrica starší a ved. 
- R. Dolina LIVIN 3 - Liptov

Plachý J. Radcovský kurz Špeciál vodcov

Špalek R.

Novota J. Liptovský Mikuláš BA-Petržalka

Soós B. Liptovský Mikuláš BA1 káz./prenos BA-Petržalka Považská Bystrica

3. – 6. Školenie lektorov Život a zdravie Liptovský Mikuláš
4. – 6. PSE Banská Bystrica
6. – 9. Kazateľské stretnutie maďarsky hovoriacich kazateľov Eger
11. – 13. Stretnutie starších a vedúcich zborov Račkova Dolina
11. – 13. Radcovský kurz
18. – 20. LIVIN 3 – stretnutie mládeže Liptov
18. – 20. Špeciál vodcov KPP
26. Školenie učiteľov SŠ Banská Bystrica 2
28. – 30. Únijné stretnutie kazateľov Milovy


