
No v é s t v o r e N i e
Stvor mi čisté srdce, ó, Bože... Žalm 51,12 

Keď z Dávidovho srdca vytrysklo toto 
zvolanie ako prúd vody, už jasne videl, čoho 
sa dopustil. Zákerne nechal zavraždiť jed-
ného zo svojich vojakov, ktorému zviedol 
manželku. Dieťa, ktoré sa z tohto hriechu 
narodilo, zomrelo. Dočítame sa o tom, že 
svojím skutkom dal príčinu nepriateľom na 
pohanenie Boha. Bolo to hrozné...

Uvedomil si, že sa nedopustil len nejakého omylu či zbežného pochybenia, ale srdce 
mu zaplavila taká temnota, akú doteraz nepoznal. Zlo sa nachádzalo hlboko v jeho vnútri, 
pri prameni jeho myšlienok a pocitov. Jeho srdce nebolo čisté. Nebola to situácia, v ktorej by 
pomohlo odvykať si od niečoho či výchovne usmerňovať nejakú negatívnu povahovú črtu. 
Znečistený bol samotný „prameň“. Bolo potrebné vymeniť ho. A to chcelo radikálnu zmenu.

Dávid uveril, že je to potrebné a možné. Práve preto sa obracia k Bohu: „Stvor mi 
čisté srdce, ó, Bože...“ Nemá v pláne pomôcť si sám, lebo už vie, že toho nie je schop-
ný. Nespolieha sa na to, že vďaka meniacim sa okolnostiam sa možno zmení aj on. Ide 
priamo k Bohu, pretože vie, že nestačí veci len poopraviť, lebo sú neopraviteľné, ale je 
potrebné stvoriť niečo nové. A stvoriť je schopný jedine Boh. 

Ten, kto dôjde až sem a príjme novú skutočnosť, ktorú ponúka Boh, má „vyhraté“. On 
totiž sľúbil: „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra... A dám 
svojho Ducha do vášho vnútra...“ (Ez 36,26.27) 

Ľudské srdce je možné vymeniť, nie poopraviť – nie zreparovať, ale stvoriť nové. 
Boh nerobí záplaty, ale dáva nové. Sformuje nového človeka, ktorý sa podobá jeho Sy-
novi. „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko 
je nové.“ (2Kor 5,17)

A tým, ktorí už toto znovu-stvorenie prežili a snáď cestou života zneisteli, potkli sa či  
„unavili“, patria slová povzbudenia z druhej časti úvodného žalmu: „...obnov priameho 
ducha v mojom vnútri.“ (Ž 51,12)

Oliver Popovič
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oz N a m y :

VEĽKÝ SPOR VEKOV
Milé sestry a bratia,

dňa 1. 8. 2012 poslalo vedenie Slovenského združenia CASD obežník 
pre zbory Slovenského združenia, ktorý sa týkal šírenia výtlačkov knihy 
Veľký spor vekov. V obežníku boli vyjadrené výhrady vedenia cirkvi voči 
spôsobu vydania a nejasnosti, od koho táto iniciatíva vychádza a čo je jej 
zámerom. Rozširovanie tejto knihy na pôde našich zborov vyvolalo znepo-
kojenie a výhrady, a preto sa vedenie cirkvi k danej veci vyjadrilo v obež-
níku. Výhrady sa však netýkali obsahu knihy.  

Neskôr sa uskutočnilo osobné stretnutie s iniciátorom tohto vydania. 
Vysvetlili sa vzájomné postoje a pravidlá, ktorými sa cirkev riadi pri vydá-
vaní a distribúcii kníh na pôde zborov. K ním patrí aj skutočnosť, že cirkev 
celosvetovo podporuje a odporúča na distribúciu predovšetkým knihy vy-
dané oficiálnymi cirkevnými vydavateľstvami.

Chceli by sme teda uviesť, že: 
• Vydanie knihy Veľká nádej a jej šírenie je iniciatíva Generálnej 

konferencie CASD, ku ktorej sa pripojilo aj SZ CASD. 
• Vydanie knihy Veľký spor vekov (s mäkkou väzbou) a jej šírenie je 

súkromná iniciatíva člena našej cirkvi. 
Keďže pominuli dôvody, ktoré viedli k napísaniu pôvodného stanovis-

ka v obežníku a preto, že nám všetkým záleží na odovzdávaní zvereného 
posolstva aj na dobrých vzťahoch v cirkvi, dávame na vedomie cirkevným 
zborom na Slovensku, že vidíme ako užitočné, aby sa knihy Veľká nádej  
aj Veľký spor vekov rozširovali a prinášali požehnanie. 

Vzhľadom na mimoriadne závažný obsah posolstva tohto diela E. G. 
Whiteovej považujeme za dôležité odporučiť, aby sme sa v prvom rade za-
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merali na šírenie týchto kníh prostredníctvom osobných kontaktov ľuďom, 
ktorí majú skutočný duchovný záujem

Vedenie Slovenského združenia CASD 
Karol Badinský, Oliver Popovič, Stanislav Bielik

ŠTUDENTSKÉ PASTORAČNÉ CENTRUM BRATISLAVA 
− SPC BA

Dobrá správa pre mladých ľudí, ktorí študujú alebo sa pripravujú na 
štúdium v Bratislave.

V lete 2013 naša cirkev otvára prvé študentské pastoračné centrum 
v Bratislave. Hlavným zámerom tohto projektu je poskytnúť mladým ľu-
ďom – členom našej cirkvi, ktorí prichádzajú študovať do Bratislavy zo 
zborov po celom Slovensku –  priestor, kde by mohli bývať, spoločne sa 
stretávať a tiež byť zapojení do misie a života cirkvi. 

Na tento účel sme vybudovali priestory pri zbore na Cablkovej ul. 
v Bratislave, kde môžeme poskytnúť ubytovanie pre cca 12 študentov 
v bunkách internátneho typu. Súčasťou je aj spoločenská miestnosť na 
stretávanie a rôzne aktivity tohto kolektívu. Veríme, že pre mládež z na-
šich zborov bude prínosom a požehnaním, ak počas štúdia vytvoria ko-
lektív, ktorý sa bude vzájomne podporovať a zapájať do vlastných misij-
ných projektov. 

Podmienky poskytnutia ubytovania v SPC BA:
• Člen zboru CASD na Slovensku
• Študent SŠ alebo VŠ v Bratislave
• Ochota aktívne sa zapojiť do misijného programu SPC BA
• Zaslanie vyplnenej prihlášky najneskôr do 30. júna 2013  

na adresu: spcbacasd@gmail.com 
Naše ubytovacie možnosti sú limitované, preto je dôležité, aby nás zá-

ujemcovia kontaktovali včas na adrese spcbacasd@gmail.com. Obra-
tom vám zašleme detailné informácie, podmienky a prihlasovací formulár.   
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MOŽNOSŤ UBYTOVANIA V ZARIADENÍ PRE SENIOROV 
NIŽNÁ POLIANKA

Cirkev na Slovenku už dlho rieši otázku, ako sa postarať o starších 
členov cirkvi, o ktorých sa nemôže postarať vlastná rodina. Žiaľ, cirkev nie 
je z rôznych dôvodov v súčasnosti schopná takéto zariadenie poskytnúť, 
respektíve prevádzkovať. 

Nedávno nás navštívili prevádzkovatelia domu pre seniorov v Nižnej 
Polianke, okres Bardejov a ponúkli nám v ich zariadení možnosť ubyto-
vania pre seniorov. Pri komunikácii s nimi sme nadobudli dojem, že by to 
mohlo byť vhodné miesto na tento účel. Na naše otázky nám zodpovedali 
uspokojivo, a preto by sme chceli dať do pozornosti túto možnosť. Na 
stránke cirkvi nájdete prezentáciu s fotografiami zariadenia a prostredia, 
v ktorom sa nachádza. Poskytli nám tiež kontaktné údaje na toto zariade-
nie. Môžete sa na nich obrátiť so svojimi otázkami. V prípade, že by bola 
potrebná naša spolupráca, neváhajte nás kontaktovať.

Napriek tomu, že zariadenie má náboženský názov, boli sme ubezpe-
čení o tom, že nie je pod správou cirkvi a že sloboda vyznania je tam v pl-
nej miere rešpektovaná. Taktiež sú schopní úplne nám vyhovieť v našich 
stravovacích zásadách.

Kontakt na dom seniorov: 
Sv. Kozma, n.o., 086 36 Nižná Polianka 73   
E-mail: sv.kozma@gmail.com
Riaditeľ: Stanislav Širila; 0903 723 042  
Hlavná sestra: PhDr. Adriana Mikušová; 0903 723 044
Bližšie informácie nájdete na našej cirkevnej webovej strán-
ke: www.casd.sk/polianka

Karol Badinský
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aDra − l e t N ý  D o b r o v o ľ N í c k y           
            tá b o r

V dňoch 14. 8. – 17. 8. 2013 sa 
uskutoční ,,Letný dobrovoľnícky tábor“ v obci 
Jelka, smer Dunajská Streda. Predmetom 

činnosti bude pomoc pri rekonštrukcii komunitného centra, poskytujúceho 
duchovnú podporu a voľnočasové aktivity pre miestnu mládež, čím výraz-
ne prispieva k rozvoju a lepším vyhliadkam budúcej generácie dospelých. 
Nocľah bude zabezpečený, strava tiež, potrebný je spací vak a karimatka. 
Účasť a vegetariánsku stravu prosím nahlásiť  
najneskôr do 30. 7. 2013 na tel. č. 0948 353 835,  
alebo mailom: email.balis@adra.sk.  
Srdečne privítame každú ochotnú ruku.  
Tešíme sa Vašu účasť.

UBYTOVANIE POD VYSOKÝMI TATRAMI
Ponúkame kvalitné ubytovanie v novovybudovanom zbore pod 

Vysokými Tatrami v meste Poprad.
K dispozícii sú tri samostatné izby, dve kúpeľne s WC, spoločná kuchy-

ňa a chodba. Celkove 9 miest na spanie + 2 prístelky.
Cena za ubytovanie na osobu: 1 až 2 noci − 12 eur
viac ako dve noci − 10 eur, deti do troch rokov bez nároku na posteľ 
− zdarma, deti od 3 do12 rokov – 50 % z ceny.
V blízkosti sa nachádzajú turistické trasy, cyklistické chodníky, histo-
rické pamiatky a možnosť kúpania sa v termálnych vodách − Vrbov, 
Gánovce, Aqua City Poprad.
Kontakt: Ján Cierbus,  mobil: 0905 388 726, e-mail: jjcierbus@gmail.com
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vyDavateľstvo aDveNt-orioN poNúka

cena 20,- ¤

George D. Pamplona-Roger, MD  
Ester Malaxetxebarria, MD

250 receptov  
pre zDravie a preveNciu 
Túto knihu pripravil tím uznávaných 
odborníkov v oblasti dietológie a vý-
živy pod vedením Georga D. Pam-
plona-Rogera, MD, doktora internej 
medicíny a chirurgie v Granade, od-
borníka v oblasti zdravotnej výchovy, 
v spolupráci s Ester Malaxetxebarria, 
MD, špecialistkou v odbore tropic-
kej medicíny a odborníčkou v oblasti 
zdravotnej výchovy.

Gastronómia dnes, rovnako ako spo-
ločnosť, nadobúda čoraz viac inter- 
nacionálny charakter. Z tohto dôvodu 
sú uvedené recepty pripravené z po-

travín a ingrediencií, ktoré sú známe a dostupné už takmer po celom svete. Použité 
potraviny nielenže pomáhajú v prevencii chorôb a zlepšujú zdravotný stav, ale do-
konca môžu mnohé ochorenia aj vyliečiť.

Recepty sú zoradené podľa toho, ktorému orgánu alebo časti ľudského tela najviac 
prospievajú. Autori na základe poznania a skúseností uvádzajú pri každom recepte 
jeho podrobnú analýzu z hľadiska zloženia, výživovej a kalorickej hodnoty, ochran-
ných a liečivých vlastností. 

Kniha 250 RECEPTOV PRE ZDRAVIE A PREVENCIU ponúka atraktívne recepty, 
ktorých príprava je pomerne jednoduchá. Zaujímavosťou sú aj tzv. prechodné re-
cepty, uľahčujúce prechod zo stravy založenej na živočíšnych produktoch k oveľa 
zdravšej a bohatšej rastlinnej strave.

290 strán, 17,5 x 25 cm, viaz.



– 7 –

cena 6,50 ¤

Vlastimil Fűrst

začalo sa to sklamaNím 
...a koNčí NáDejou

Ako a prečo vlastne vzniklo kresťan-
stvo? Čomu verili prví členovia mladej 
kresťanskej cirkvi na začiatku nášho 
letopočtu? Kde brali silu na to, aby 
menili svet všade, kam prišli? Kto im 
dával odvahu zaplatiť za svoje ideály 
aj tú najvyššiu cenu?

Táto kniha sa zameriava na dejiny 
ranej cirkvi. Dramatické udalosti z po-
čiatku kresťanstva dobre charakteri-
zujú slová apoštola Pavla: „…Prežil 
som viac námah, viac väzení, oveľa 

viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal päť ráz po 
štyridsať palíc bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som 
prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na 
cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od 
zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od 
pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v ne-
bezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, 
o hlade a smäde, často v pôstoch, v zime a v nahote; a okrem toho všetkého 
denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi.“

Prostredníctvom tejto knihy môžete znovu prežiť dobrodružstvo prvých kres-
ťanov a obdivovať ich odhodlanie, vieru a pokoru, s akými odovzdávali zvesť 
o Ježišovi Kristovi napriek krutému prenasledovaniu.

216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.



Plán návštev zborov

7. 7.  − 14. 7. SZ Biblický týždeň Račková Dolina

14. 7. − 11. 8. OM YFJ B. Bystrica, Zvolen

19. 7. − 28. 7. OD, KP Tábor detského korešpondenčného kurzu

27. 7. OD Sobota detí

28. 7. − 4. 8. OZ Letný tábor zdravia

30. 7. − 4. 8. OM Kongres mládeže Nový Sad − Srbsko 

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

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Prosíme, aktuálne  
informácie vo vašom regióne si vždy overte u svojho zborového kazateľa!

August 3. 10. 17. 24. 31.
Pavlík, M. Rožňava     

Čík, P. Košice 2 Nitra 2  Čadca

Miškej, E. Poprad    

Badinský, K. Tábor zdr. 
ČR Krupina D D Topolčany

Popovič, O. Litoměřice D Lipt. 
Mikuláš Prievidza Michalovce

Bielik, S. Lipt. Hrádok Košice 1 D D Piešťany

Kolesár, F. Nový Sad YFJ  
BB - ZV D D Žilina

Byrtus, S.     Prešov

Júl 6. 13. 20. 27.
Pavlík, M.  BT − R. Dolina   

Badinský, K. Nitra 1 BT − R. Dolina Revúca Púchov

Popovič, O. Trenčín BT − R. Dolina B. Štiavnica Z. Moravce

Bielik, S. Lučenec BT − R. Dolina Spišská N. Ves Bratislava 2

Kolesár, F. Jordánec BT − R. Dolina YFJ BB − ZV YFJ BB - ZV

Soós, B.  BT − R. Dolina  Poprad


