
Čo j e  ľ u d s k é m u z r a k u s k r y t é . . .
Ak si myslíte, že k menej záživnému čítaniu 

Biblie patria len siahodlhé židovské rodokmene, 
je možné, že sa mýlite. Čítali ste už napríklad 
7. kapitolu 4. Mojžišovej knihy? Dozviete sa 
tam, že Mojžiš po dlhých prípravách postavil 
svätostánok a posvätil ho. Pri tejto príležitosti 
prišlo pred oltár aj dvanásť kniežat so svojimi 
obetnými darmi. (v. 10)

Je zaujímavé, že hoci boli dary kniežat úpl-
ne rovnaké, text ich jednotlivo opisuje. Aj keď 

priniesli presne to isté, u každého z nich je to opakovane vymenované. V pomerne dlhej 
časti, od 11. verša až po verš 83., sa menia len mená jednotlivých kmeňových kniežat.

Za povšimnutie stojí, že Mojžišove knihy sa k oveľa dôležitejším témam vyjadrujú 
stručne a niekedy až heslovite. Zoberme si napríklad prikázanie o sobote, ktoré sa do-
týkalo života Izraelitov každý týždeň. Ak si uvedomíme, akou dôležitou súčasťou života 
bola pre Izraelitov sobota, môže sa nám Mojžiš zdať vo svojich vyjadreniach veľmi stro-
hý. Zaznamenáva len to podstatné a všetko ostatné je potrebné odvodiť z textu.

Nedala sa udalosť, keď dvanásť kniežat prináša dary, opísať jednou vetou? Naprí-
klad napísať, čo prinieslo prvé knieža a doplniť, že ostatné priniesli rovnaké dary? Prečo 
je potrebné vyčerpávajúco a detailne opisovať rovnaký dar? Aký je za tým zámer? Skrý-
va sa tu poučenie, ktorým nás chce táto časť Písma osloviť? 

Keď sa pozeráme na ľudí okolo nás, na naše všedné dni, objavujeme určitý stereo-
typ. Vstaneme z postele, naraňajkujeme sa, ideme do zamestnania, do školy a poobe-
de alebo večer sa vraciame domov. Jestvuje akási pravidelnosť, rovnakosť, „vyjazdené 
koľaje“. Každý deň sa deje akoby to isté. A neplatí to len pre „svetské“ veci. Môžeme si 
to všimnúť aj v duchovnej oblasti. Zvlášť v židovskej tradícii mal rok pevný rámec, bol 
to vlastne určitý kolobeh. Náboženský život bol „zarámovaný“ pevným liturgickým po-
riadkom. Presne určené modlitby – ráno, poobede a večer. Každý týždeň opakujúca sa 
sobota a sviatky. Každý mesiac a každý rok, znova a zas. 
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Náš život je kolobeh. Aj keď sme robili to isté pred mesiacom, minulý rok, predmi-
nulý rok, napriek tomu sa k mnohým veciam vraciame a opakujeme ich.

Možno kniežatá doniesli rovnaké dary a obete. Nebolo však jedno, kto ich do-
niesol. Pri každom dare figurovalo iné meno, iný človek a iný deň. Každé knieža mohlo 
mať vlastnú motiváciu, dôvody a pohnútky, s akými dar prinieslo. Nič z toho, čo ich 
v myšlienkach sprevádzalo, nebolo navonok vidno. 

Udalosť zo 7. kapitoly, 4. Mojžišovej knihy nám chce povedať, že za každodennými 
opakujúcimi sa udalosťami, aj keď sú rovnaké alebo sa aspoň veľmi podobajú, môžu stáť 
rozdielne pohnútky, motívy a rozdielna duchovnosť. Je možné, že ako ľudia sme si v mno-
hom podobní – máme podobné túžby a plány, konáme podobne –, a predsa sme rozdielni.

Aj náš duchovný život má určitý pevný rámec, opakujúcu sa podobu či kolobeh. So-
bota, sobotná škola, kázanie, modlitebné stretnutia, mládežnícke akcie, možno spoločný 
výlet... Napriek tomu veríme, že za týmto pevným rámcom sa predsa niečo deje. Niečo 
sa predsa len mení. Niečo veľmi dôležité. Mení sa povaha našich postojov, pohnútok 
a zmýšľania. A v duchovnom živote ide aj o to. Napriek tomu, že robíme veci spolu a rov-
nako, nemusíme sa báť, že kvalita nášho kresťanského života a našej služby utrpí. Je 
isté, že pred Bohom nestratíme svoju jedinečnosť. On predsa vidí aj to, čo je ľudskému 
zraku skryté...

Oliver Popovič

ma r a n at h a – BoLÍVIa 2013
Biblický výraz „Maranatha“ majú vo svojom oficiálnom názve via-

ceré cirkevné organizácie. Jedna zo starších „sestier“ s týmto názvom 
je Maranatha Volunteers International. Je to nezisková organizácia 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá koordinuje stavby pre potreby 
cirkvi prostredníctvom dobrovoľníkov. Zvyčajne ide o výstavbu budov 

v najchudobnejších štátoch sveta.

Maranatha-dobrovoľníci z Česko-Slovenskej únie CASD sa stali už tradične súčas-
ťou tímu medzinárodnej rodiny dobrovoľníkov, ktorí v čase zimných mesiacov odchádza-
jú do juhoamerickej Bolívie, aby spolupracovali na výstavbe modlitební v tejto krajine.

Z klimatických dôvodov ide o stavby jednoduchšieho typu s plochou 9,5 x 20 m. 
Napriek tomu, že časť objektu je už pri príchode našich dobrovoľníkov postavená, za tri 
týždne sa dá urobiť v spolupráci s miestnymi ľuďmi väčšia časť práce a modlitebne môžu 
byť na konci nášho pobytu otvorené a vysvätené.
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 Maranatha-dobrovoľníci Česko-Slovenskej únie CASD otvárajú pre rok 2013 nový 
projekt stavby modlitebne v Bolívii. Projekt sa uskutoční pravdepodobne na prelome me-
siacov január/február 2013. Miestom realizácie bude mesto Santa Cruz.

Podrobné informácie dostane každý záujemca po zaslaní prihlášky na stránke

htp://bolivia.casd.sk/
Za Maranatha-dobrovoľníkov Česko-Slovenskej únie CASD

Miloslav Jurečko

 ZÁZNAM PREDNÁŠOK  
LEE VENDENA  
V BRATISLAVE 23. – 31. 3. 2012

Si pripravený? Aktuálna téma, výborný rečník 
a 13 motivačných prednášok zameraných na oživenie každodenného prežívania a prehl-
bovania vzťahu s Ježišom Kristom. Žiaden nový teologický prúd, ale dávno známe rady 
podané povzbudivo, prakticky a v sile Ducha Svätého. Takto žiť je krásna výzva!  

Balenie obsahuje záznam všetkých prednášok na 4 DVD a okrem toho aj CD-ROM 
(mp3) len so zvukovým záznamom.

4 x DVD + CD-ROM (1 184 min.)   4,50 €

 KONCERT RACHEL HYMAN V BRATISLAVE
Rachel Hyman sa narodila v USA v židovskej ortodoxnej rodine. Boh ju však pred nie-
koľkými rokmi oslovil a ona prijala Ježiša Krista. Túto svoju radosť vyjadruje v tradičných 
židovských, ale aj v kresťanských piesňach. Na DVD je okrem 9 piesní aj jej príbeh 
obrátenia.

DVD (98 min.)   8,90 €

Zľavu 20 %  (netýka sa prednášok L. Vendena) si môžete uplatniť do  31. 8. 
2012 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



– 4 –

eVanjeLIzaČné a mIsIjné materIáLy 
oddeLenIe eVanjeLIzácIe  
sLoVenského združenIa

Vydavateľstvo Advent-Orion 

Milí bratia a sestry, 

upozorňujeme vás, že vydavateľstvo má k dispozícii misijne zameranú knihu kaza-
teľa a evanjelistu Kornelia Novaka „Na scéne“. Kniha obsahuje príbeh Korneliovho 
obrátenia a 16 silných a strhujúcich príbehov obrátenia ľudí z rôznych okrajových a alter-
natívnych scén. Príbehy autor dopĺňa posolstvom evanjelia a „životne dôležitými zamys-
leniami o Bohu a svete“. Kniha je určená na osobnú evanjelizáciu a evanjelizačnú 
prácu zborov priamo na uliciach. Bola sponzorovaná, preto si ju môžete objednať 
zadarmo, a to priamo alebo prostredníctvom zborového traktátnika vo vydavateľstve  
Advent-Orion Vrútky. 

Brat Kornelius Novak je pôvodom z Nemecka, v súčasnosti pôsobí v Nórsku a vo 
Švédsku. Začiatkom mája bol opäť v Martine. V poradí jeho tretia návšteva v tomto meste 
v priebehu 12 mesiacov už prináša svoje duchovné ovocie. 

Tak ako pred rokom, aj teraz slúžil brat Kornelius vo väznici pre mladistvých v Su-
čanoch. Sprevádzal ho brat Ján Greš, ktorý bude pokračovať v duchovnej práci s týmito 
väzňami. Zbor Martin sa modlí za obrátenie a znovuzrodenie mladých ľudí prostredníc-
tvom služby týchto bratov. 

S bratom Korneliom Novakom sme prežívali veľké Božie priznanie počas služby na 
ulici, ktorá tvorí dôležitú súčasť jeho evanjelizačného pôsobenia v mestách. Vďaka tejto 
službe zazneli na námestí v Martine živé svedectvá o obrátení a Martinčania boli pozý-
vaní na večerné prednášky brata Kornelia Novaka. 

Prednášky obsahovali „horúce témy“ dneška, preto niesli názov Horúce zemiaky. 
Záznamy prednášok nájdete na webovej stránke Klubu MYS: www.klubmys.sk

Počas služby na ulici sme rozdávali spomínanú knihu brata Kornelia Novaka „Krí-
žom – krážom na scéne“.
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Pred rokom sa v Martine na námestí a tiež počas večerných prednášok rozdalo 
okolo 3 500 kusov tejto knihy ešte v českom jazyku. V spolupráci s vydavateľstvom Ad-
vent bola kniha preložená do slovenčiny. Tento rok sme v Martine rozšírili takmer 3 000 
kusov Korneliovej knihy už v slovenčine. Mnohí Martinčania využili príležitosť sadnúť si 
na námestí na lavičky a začítať sa do jej príbehov.

Verím, že kniha Kornelia Novaka aj vám prinesie radosť zo služby, keď ju poda-
rujete ľudom, za ktorých sa modlíte. A modlím sa spolu s vami za Božie požehnanie 
v životoch ľudí, ktorí už knihu majú, ale aj za tých, ktorí ju vďaka vašej službe dostanú 
a budú ju čítať.

Na začiatku mája bolo v Advente 8 000 výtlačkov knihy Na scéne. Zbor Martin si 
objednal 4 000 kusov pre prácu počas evanjelizácie s Korneliom Novakom a pre službu 
prostredníctvom Klubu MYS. Ďalších 2 000 kusov si vzal brat Milan Šurman pre svoju 
službu návštevníkom počas Výstavy Biblií v jednotlivých mestách Slovenska.

Kniha Krížom-krážom na scéne je teda zatiaľ k dispozícii, preto využite možnosť 
objednať si ju vo vydavateľstve Advent-Orion. 

V češtine bola vydaná aj ďalšia kniha brata Kornelia Novaka s názvom PRINCIPY 
vyslyšených MODLITEB – Modlitbami k probuzení. Kniha je určená najmä pre vnútornú 
misiu. Obsahuje veľa praktických skúseností s modlitbou a vyvážený pohľad na historic-
ké i súčasné prebudenia v cirkvách. Jej zámerom je podnietiť túžbu po každodennej živej 
modlitbe a po prežívaní hlbokého vzťahu s Bohom, ale tiež povzbudiť modlitebný život 
v našich zboroch. V súčasnosti – aj vzhľadom na veľký záujem o túto knihu medzi kres-
ťanmi – pripravujeme v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion jej slovenské vydanie. 
Ak Boh vypočuje naše modlitby, tak na jeseň bude k dispozícii pre zbory. Modlím sa, aby 
aj táto praktická kniha prinášala požehnanie a aby prostredníctvom nej mohol Boh meniť 
životy ľudí, ale predovšetkým prebudiť a oživiť naše zbory a kresťanov vôbec.

Štúdio Nádej

V Štúdiu Nádej budú v priebehu júna k dispozícii DVD s prednáškami brata Lee 
Vendena „Si pripravený?“ a zvukový záznam týchto prednášok vo formáte mp3 na CD.

V apríli sa uskutočnili v zbore Bratislava 1 prednášky brata Lee Vendena. 

Názov Si pripravený?, 10 dní a 13 prednášok. 
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Doba intenzívneho pôsobenia Ducha Svätého. Čas na zmeny v duchovnom živote 
v troch hlavných oblastiach: v neustálej modlitbe, v každodennom čítaní Biblie a v ne-
pretržitej službe. 

Si pripravený na skutočné zmeny vo svojom duchovnom živote? Ak áno, potom sú 
tieto prednášky pre teba.

Ešte do prázdnin bude v Štúdiu Nadej k dispozícii sada 6 DVD s videozáznamom 
prednášok brata Vendena. Cena tejto sady nebude väčšia ako cena nosičov a obalu. Tak 
isto bude k dispozícii aj CD s mp3 záznamom na počúvanie, ktoré bude zadarmo.

Tieto prednášky poslúžia ako pre náš duchovný rast, tak aj ako evanjelizačný ma-
teriál. Prednášky nie sú zamerané na Prítomnú pravdu, ale na duchovnú obnovu a na 
Ježiša Krista, preto sú vhodné pre každého človeka, ktorý má záujem o bohatý duchovný 
život a chce poznať Boha prostredníctvom živého vzťahu s Ním. 

Cez zborového traktátnika si môžete už dopredu, to znamená už teraz objednať 
v Štúdiu Nádej DVD-záznam prednášok brata Lee Vendena s názvom Si pripravený? 

Misijné tlačoviny
Oddelenie evanjelizácie spolu s oddelením zdravia a vydavateľstvom Advent vydalo 

reprezentatívnu brožúrku pre zbory a kluby zdravia New Start. Nezabudnite si ju objed-
nať pre svoje zbory i kluby zdravia a využiť ju na predstavenie toho, čo ako kresťania 
robíme pre spoločnosť.

Vydavateľstvo a oddelenie evanjelizácie opäť vydali letáčiky prvého kontaktu. 

7 tém = 7 možností ako osloviť našich priateľov, známych, ale i neznámych ľudí na 
rôznych miestach a pri rôznych príležitostiach.

Objednajte si tieto misijné letáčiky, aby ste ich prostredníctvom ľuďom predstavili, čo 
Boh môže urobiť dnes aj pre nich.

Modlím sa, aby Boh požehnal všetky tieto materiály vo vašej službe pri šírení Božie-
ho kráľovstva na Slovensku a vo vašej komunite.

František Kolesár, vedúci oddelenia evanjelizácie a mládeže SZ
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Kniha Prišiel, zomrel, zvíťazil rozpráva príbeh Ježiša z Nazareta, postavy, ktorá 
viac než dvetisíc rokov vyvoláva v ľuďoch rozporuplné reakcie. Jedni ho milujú, sú pre 
neho ochotní vzdať sa všetkého, hoci aj vlastného života, iní nevedia, čo si o ňom majú 
myslieť a ďalší ním opovrhujú, nechápu ho a otáčajú sa k nemu chrbtom.

Kto to len bol? Aký mal jeho život zmysel? Má vôbec cenu sa o neho ešte dnes, na 
začiatku dvadsiateho prvého storočia, zaujímať?

Ak sa chcete s týmto výnimočným mužom zoznámiť, vydajte sa s nami po jeho sto-
pách. Vstúpte do jeho príbehu a stretnite sa s ním tvárou v tvár. Ak budete mať pri tom 
otvorené srdce, určite vás toto stretnutie hlboko zasiahne.

  4,- ¤
CENA PRE ZBORY

VydaVateľstVo adVent-orIon ponúka



Plán návštev zborov

6. 7. – 8. 7. KP Radcovský špeciál OZ KP

8. 7. – 15. 7. KP Camporee Slovakia

15. 7.  – 22. 7. KE/OM Skupinová KE mládeže Košice

15. 7. – 12. 8. OM/OS Dotkni sa neba Košice

12. 8. – 19. 8. SZ Biblický týždeň Jasná 
(Demänovská dolina)

12. 8. – 19.8. OM Kongres mládeže Belušské Slatiny

Dôležité akcie v júli a auguste

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

Júl 7 14 21 28
Pavlík, M. Púchov

Badinský, K. Prešov Vaďovce Blatné Remety Bratislava 2

Popovič, O. Gerlachov Rožňava Čadca Nitra 2

Bielik ,S. Pov. Bystrica Žiar n/Hronom Markuška Martin

Kolesár, F. Martin  B. Bystrica 2 YFJ Košice YFJ Košice

August 4 11 18 25
Pavlík, M. Jasná BT

Čík, P. Lučenec

Miškej, E. Zlaté Moravce

Badinský, K. B. Štiavnica D Jasná BT Spišská N. Ves

Popovič, O. D. Osada Bratislava 1 Jasná BT R

Bielik, S. Fiľakovo Topoľčany Jasná BT D

Kolesár, F. YFJ Košice Jasenie Jasenie D

Plachý, J. Jasná BT

Soós, B. Jasná BT


