
Poznáš Ho? 
U evanjelistu Matúša 7,22.23 čítame: 

„Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či 
sme v tvojom 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.“ K tomu si 
môžeme ešte prečítať aj záver podobenstva 
o desiatich pannách u Matúša 25,11.12: 
„Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: 
Pane, pane, otvor nám! On im však odpovedal: 
Amen, hovorím vám, nepoznám vás.“ 

O čom hovorí Ježiš Kristus v citovaných 
textoch? Aký nedostatok je vytýkaný tým, ktorí sa nakoniec nedostanú do Božieho kráľovstva? Podali 
slabý výkon? Málo o Ježišovi hovorili? Nevykonávali v Jeho mene veľké veci? Neurobili snáď dostatok 
zázrakov? Nepoznali dostatočne niektorý vieroučný bod, o ktorom hovorí Písmo? Bol problém v ich aka-
demickom vzdelaní? Nazbierali počas života málo dobrých skutkov? Odrecitovali naspamäť málo textov 
z Písma? Nemali vhodný výzor či dostatočne biele rúcha? NIE! Zásadne nie! V čom teda zlyhali? V jednej 
jedinej veci – Ježiš im vytýka, že ich nepozná. Niežeby ich nepoznal podľa mena. 

V biblickom kontexte slovíčko poznať znamená omnoho viac ako iba teoretické poznanie. Už na za-
čiatku Biblie čítame, že: „Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina...“ (Gen 4,1). Výrazom 
„poznať“ je vyjadrené úzke, intímne spojenie medzi mužom a ženou. Sloveso „poznať“ v Písme svätom 
znamená veľmi blízky vzťah. To je to, na čo Ježiš myslí, keď hovorí o probléme tých, ktorí sa nestanú dedičmi 
nebeského kráľovstva. To, čo im chýba, je blízky vzťah s Ježišom. Dôverný vzťah. Neustále spoločenstvo 
s Ním. To, čo prežíval Enoch. Chodenie s Bohom. 

Nejde o niečo, čo si na seba navlečieme zvonka, ale o to, čo vyviera z vnútra. Niečo, čo Ježišovho na-
sledovníka naplňuje vnútorným pokojom a radosťou. Niečo, čo je výsledkom a ovocím Božej lásky v jeho 
srdci. To je to jediné, na čom skutočne záleží. Poznať Ježiša. Byť Jeho priateľom. Reagovať na Jeho 
iniciatívnu lásku. Nechať sa ňou premôcť. Tešiť sa zo spoločenstva s Ním. Nechať sa Ním viesť a inšpirovať. 
Držať sa Ho, ako sa dieťa drží svojho rodiča. Nechať sa zohriať v jeho milujúcej náruči. 

To, čo celková kríza sveta pred druhým príchodom Ježiša Krista ukáže, je iba to, ako som nastavený te-
raz. Posledná kríza ma už nezmení. Dnes, tu a teraz rozhodujem o tom, čo mi Ježiš povie vtedy, raz a potom. 
Keď Ho dnes, tu a teraz poznám, keď dnes, tu a teraz žijem s Ním v úzkom vzťahu, tak aj raz vtedy a potom 
budem počuť od Ježiša: „Poznám ťa!“ Keď dnes, tu a teraz s Ním nežijem v úzkom vzťahu, keď Ho dnes, tu 
a teraz nepoznám, tak aj raz, vtedy a potom budem počuť z Jeho úst: „Nepoznám ťa!“

Záverom iba jedna otázka: „Poznáš HO?“ Je na nás, aby sme na ňu mohli odpovedať: „Áno!“ 
Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD
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Ponuka

Hacksaw Ridge (réžia Mel Gibson)
Mladý hrdina, adventista siedmeho dňa, Desmond Doss vstúpil dobrovoľne do armády Spojených 

štátov amerických a vyjadril otvorene výhradu svojho svedomia. Pretože dal Bohu sľub, že sa nedotkne 
žiadnej zbrane, odmietol výcvik s puškou. Vo výcvikovom tábore taktiež požiadal o možnosť zachovávať 
sobotu ako deň odpočinku. Desmond sa kvôli tomu stal obeťou výsmechu, ponižovania a nenávisti zo stra-
ny svojich vlastných spoluvojakov a veliteľov. Jeho najväčšie hrdinstvo sa prejavilo, keď počas dobývania 
pahorku Hacksaw Ridge pod nepriateľskou paľbou zachránil 75 zranených vojakov. Aj po vojne sa k svojim 
hrdinským výkonom, za ktoré dostal najvyššie ocenenie – Medailu cti, staval skromne a všetky zásluhy 
pripisoval Bohu.

DVD (zvuk: český, anglický; titulky: české, slovenské, 133 min.) 8,90 € (cena platná do 20.12. 2017)
Doručenie:
•	 samostatná objednávka, poštovné a balné 2,- €
•	 cez traktát alebo osobne (dlhší čas doručenia) poštovné a balné 0,- €
•	 pri spoločnej objednávke, nad 10 ks na jednu adresu, poštovné a balné 0,- €

Mimoriadna zľava (ceny platné do 30.10. 2017)
Animované príbehy velikánov dejín

1 diel (DVD)    4,90 €
séria (4 diely)     15,90 €
celá séria (20 dielov)    73,90 €

Naozaj sen – 2DVD (12 dielov)  2,- €
Majstrova šifra – 1DVD (5 dielov)  1,- €

Uvedené produkty si môžete objednať prostredníctvom 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

Výročná správa ADRA Slovensko 2016
Zistite kde, ako a prečo sme minulý rok pomáhali a aké sme s Božou pomocou dosiahli výsledky. 

Prečítajte si našu čerstvú Výročnú správu 2016 na www.adra.sk alebo nám napíšte na office@adra.sk 
a my vám ju radi pošleme e-mailom. Dozviete sa veľa zaujímavých vecí. Napríklad to, že sme v roku 2016 
vyslali do sveta 11 dobrovoľníkov a ďalších 50 sme zapojili do pomoci. Takmer 200 ľudí sme vyškolili na 
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Ukrajine a 522 farmárom v Keni sme dali šancu na 
lepší život. Vyše 800 ľudí v Moldavsku sme pripo-
jili k čističke vody, staráme sa o teplé jedlo pre 50 
bezdomovcov na východnom Slovensku, pomáha-
me 100 ľuďom s medzinárodnou ochranou a náš 
dobrovoľník získal titul Dobrovoľník roka 2016. 
Ďakujeme, že pomáhate s nami, naša pomoc má 
zmysel!

Hľadáme dobrovoľníkov – 
Slovensko a Filipíny

Tento rok organizuje Platforma MVRO, ktorej 
členom je aj ADRA Slovensko, Rozvojový deň na 

tému „Bez vody nie je život“. Ak máte chuť a čas 
pomôcť nám spoločne rozšíriť povedomie o prob-
lémoch s vodou, prihláste sa teraz cez formuláre 
na www.adra.sk/hladame. Nájdete tam aj infor-
mácie o tom, koho hľadáme na 6 až 12 mesiacov 
na pomoc na Filipínach. Rozvojový deň 2017: 
Košice – 8. 9. 2017, Banská Bystrica – 9. 9. 2017, 
Bratislava – 13. 9. 2017, od 15. do 19. h. Tešíme 
sa na vás.

Prvé prípady už máme na stole
Pred dvomi mesiacmi sme spustili náš nový projekt Právna pomoc 

pre ľudí v núdzi na Slovensku a už aj riešime prvé prípady. Viac informá-
cií o našom projekte nájdete na www.adra.sk a ak poznáte vo svojom 
okolí niekoho, kto je v núdzi a potrebuje právnu pomoc, kontaktujte nás  
e-mailom na: pravnapomoc@adra.sk. Radi poradíme, pomôžeme. 
Ďakujeme, že pomáhate s nami. 

Podporujeme petíciu „Za mňa nehovoria“
ADRA Slovensko nesúhlasí so šírením extrémizmu, ktorý sa skrýva za Boha (a za národ), preto sa pridá-

va k petícii Za mňa nehovoria. Týmto odmietame spájanie kresťanstva a Božieho mena s fašistickými a ex-
trémnymi nacionalistickými silami na Slovensku. Chceme jasne vyjadriť, že títo ľudia, strany a hnutia za nás 
nehovoria! K petícii sa môžu pripojiť všetci ľudia 
dobrej vôle, ktorí súhlasia s touto iniciatívou. Viac 
tu: https://www.peticie.com/za_ma_nehovoria.

Svetový deň utečencov  
www.neutekaj.sk

V júni sa v Starej tržnici na námestí SNP 
v Bratislave konalo podujatie s názvom Svetový 
deň utečencov. Hlavným cieľom bolo poukázať na 
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životné podmienky a problémy ľudí na úteku a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. ADRA 
Slovensko sa cez projekt integrácie prezentovala ponukou kamerunskej, burundskej a egyptskej kuchyne, 
ochutnávkou afganského koláča a čaju s kardamónom či kreslením henou. Chuť a aróma jedla sa miešala 
s výbornou náladou ľudí, ktorí sa integrujú na území Slovenska a boli ochotní podeliť sa so špecialitami zo 
svojej domovskej krajiny a porozprávať sa so širšou verejnosťou.

Chcete vedieť, aký je rozdiel medzi utečencom, migrantom a cudzincom? Pozrite si web našej kolegyne 
Hanky www.neutekaj.sk a získajte overené informácie o ľuďoch s udelenou medzinárodnou ochranou na 
Slovensku. ADRA Slovensko aktuálne pomáha asi 100 ľuďom (mladým, starým, rodinám, deťom), ktorí boli 
nútení opustiť svoje domovy kvôli vojne či prenasledovaniu, začať nový život na Slovensku.

Pod libanonskými cédrami
Minulý mesiac sme sa na Hlavnej ulici č. 68 

v Košiciach slovom i obrazom preniesli do ďale-
kého Libanonu. Dobrovoľníčka ADRA Slovensko, 
Edita Bednárová, nám prišla porozprávať o svo-
jom dvojmesačnom pobyte v tejto zaujímavej 
krajine. Zážitky a skúsenosti zo svojej práce pre-
tavila do pútavého rozprávania obohateného 
fotkami. Nebola to „typická prednáška“. Takmer 
dve hodiny sme strávili v dynamickom dialógu, 
otázky striedali odpovede a aj keď sme stretnu-

tie oficiálne ukončili, rozhovor pokračoval ďalej. 
Ďakujeme Editke, že bola ochotná prísť, a všet-
kým hosťom za vytvorenie skvelej atmosféry. 

Mariana Miľková, účastníčka ADRA Večera

ADRA tím v Tatrách
Zdolávať prekážky, podávať výkony, dávať 

si vysoké ciele, nevzdávať sa a ešte sa pritom aj 
usmievať – učíme sa v práci aj na tímbildingu.

oznamy

Uskutočnil sa „Týždeň duchovnej obnovy SZ CASD“ 
Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „S Ježišom prekroč 

svoj tieň“ a uskutočnil sa od 6. do 13. augusta v  príjemnom prostredí najväčšieho protestantského ško-
liaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v rekreačnom zariadení Hradný vrch (Várhegy Üdülő), 
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v Novom Meste pod 
Šiatrom (Sátoraljaújhely) 
v Maďarsku, v bezprostrednej 
blízkosti slovenských hraníc. 
253 účastníkov mohlo obdi-
vovať a naplno si vychutnávať 
nádhernú prírodu, v lone kto-
rej sa areál nachádza.

Počas Týždňa duchovnej 
obnovy sa účastníci zamýš-
ľali nad Ježišovými siedmimi 
stretnutiami s ľuďmi tak, ako 
ich zaznamenali novozákonní 
evanjelisti. Biblické posta-
vy, o ktorých sa hovorilo, 
boli Natanael, Samaritánka, 

Sýrofeničanka, Zachej, bohatý mládenec, Nikodém a učeník Peter. Nestačili im dôkazy, láska, zázraky, ka-
riéra, výkon, rozum či emócie. Každý z nich bol vyzvaný, aby prekročil svoj tieň s Ježišom. 

Týmto myšlienkam boli podriadené aj piesne pod taktovkou speváckej skupiny vedenej Milenkom 
Vučetićom, príhovory z Božieho slova, každodenné príbehy pre deti i večerné skúsenosti. Práca v 14-tich 
rodinách, do ktorých boli účastníci rozdelení, možnosť absolvovať tzv. „neviditeľné stretnutia“, kde mo-
hol každý záujemca biblické príbehy prežiť všetkými zmyslami okrem svojich očí, a napokon aj jednotlivé 
workshopy zdôrazňovali líniu spolupatričnosti a zdieľania.

Účastníci sa skoro ráno i neskoro večer stretávali pri počúvaní Božieho slova v kaplnke. Ešte pred ra-
ňajkami sa schádzali tiež na tichom modlitebnom stíšení nad konkrétnym biblickým príbehom dňa. 
Odpoludňajší čas venovali odpočinkovým aktivitám a turistike, na čo región ponúka nevyčerpateľné mož-
nosti. Piatkový večer bol v réžii spoločného slávnostného stolovania a vyjadrenia vďačnosti Bohu i svojim 
súrodencom v Ježišovi Kristovi.

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na cca 310. Prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale aj zo 
sesterského miestneho zboru v Sátoraljaújhely. Kazateľ Erik Kormos vo svojom príhovore poukázal na prí-
klade Natanaela okrem iného aj na to, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Deti, ktoré sa počas týždňa 
stretávali v troch vekových skupinách, si v sobotu pripravili scénku i piesne, ktorými povzbudili všetkých 
účastníkov. Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík podčiarkol na príklade rozhovoru Ježiša 
s učeníkom Petrom dôležitosť vzťahu k Bohu i blížnemu. Láska k Bohu nie je niečo, čo sám vyprodukujem, 
ale dar, ktorý od Neho prijímam. Odpoludnie bolo venované chválam, rozhovorom či prechádzkam v príro-
de; večer zase vyjadreniu vďačnosti tým, ktorí celý týždeň slúžili.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Vydavateľstva Advent-Orion, Štúdia Nádej 
a Vydavateľstva Jupos.

Týždňu duchovnej obnovy prialo nielen krásne počasie, ale vládla na ňom aj atmosféra vrúcnej spo-
lupatričnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia. Chutná maďarská kuchyňa nebola iba 
čerešničkou na torte, ale hlavne výsledkom priateľského, chápavého a ľudského prístupu personálu rekre-
ačného zariadenia pod vedením manželov András a Ildikó Ignácz.

Fotoalbum z TDO 2017 je na nahliadnutie tu: https://goo.gl/photos/RnNF9rUom1okcfX99
Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD



Plán návštev zborov

dôležité akcie v septembri 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 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. 

1. – 3. ČSU špeciál, 30+ 2017
2. 25. výročie KE – slávnostná bohoslužba Frýdek Místek
8. – 10. Východná Vysoká Mlynčeky
15. – 17. Výbor KPP
17. Výbor SZ CASD Poprad
20. – 24. Masterguide – špeciál Rumunsko
21. – 24. Školenie lektorov OZ ŽZ Liptovský Mikuláš
23. Inštalácia kazateľov Majtánovcov Bratislava
29. 9. – 1. 10. Kazatelia dôchodcovia s manželkami Sněžné - Milovy
30. Zbierka 13. soboty pre Juhoázijskú divíziu

september 2. 9. 16. 23. 30.

Pavlík M. Frýdek Místek KE Levice

Čík P.

Škrla M.

kern B. Frýdek Místek KE EUD R Bratislava 1 Ún. kaz. dôchod.

Márföldi d. Frýdek Místek KE Blatné Remety Bánovce n B. Žiar nad Hronom R

Bielik S. Nitra 2 Martin Červenica Lučenec Poprad

kolesár F. R Mlynčeky Výbor KPP R Zvolen

Plachý J. Špeciál 30+ Výbor KPP

Špalek r. Frýdek Místek KE

novota J. Lipt. Mikuláš LLU

Soós B. BA1 prenos Kežmarok Lipt. Mikuláš LLU Prešov


