
Po z v a n i e  P r e  s m ä d n ý c h
„A Duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech 

povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadar-
mo naberie živej vody.“ Zj 22,17

Telo človeka obsahuje asi 60 % vody. Samotný mozog až 75 % 
tejto životodarnej tekutiny. Keď sa tento objem vody v mozgu zmen-
ší o 2 %, jeho výkonnosť klesne o 20 %. Pri strate 5 % už výstražne 
stúpa telesná teplota. Pri strate 15 % obsahu vody nastáva kolaps! 
Také sú zákonitosti ľudského tela. So stúpajúcimi letnými teplotami 
rastie aj potreba veľmi zodpovedne dopĺňať túto tekutinu.

Nevesta – Božia cirkev – je tá, ktorá pozýva ľudí spolu s Du-
chom Svätým k prameňu živej vody. Vie, kde sa nachádza tento 
jediný zdroj života, ktorý je zadarmo. Volá veľmi urgentne, pretože 

zároveň vie, že bez vody nie je život možný. Nevesta má volať aj preto, lebo ľudia často 
pijú niečo, čo sa ani nedá nazvať vodou. Pijú z mútnej, zapáchajúcej, ba až otrávenej 
tekutiny. Často za ňu platia nemalú cenu. Nebezpečné na tom je, že za to môžu dra-
ho zaplatiť trvalými následkami večného zatratenia. Prorok Jeremiáš z Božieho pove-
renia píše o stave vtedajšieho ľudu tieto slová: „Deste sa nebesia nad tým, zhrozte 
sa, užasnite veľmi, – znie výrok Hospodinov –, lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud: 
Opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia 
vodu.“ Jer 2,12.13 

Keď Pán Ježiš svojim poslucháčom približuje atmosféru dňa súdu, teda svojho 
opätovného príchodu na zem, používa veľmi jednoduché meradlo zbožnosti pre tých, 
ktorí ním majú byť odmenení. Medzi iným hovorí o smäde, ktorý uhasili alebo neuha-
sili, ak to niekto potreboval. Je to veľmi prísne hodnotenie. Až také prísne, že tento 
skutok napojenia smädného rozhodne o ich večnom zatratení alebo večnom živote. 
(Mat 25,35.42)

Zamyslime sa nad významom tejto podmienky spasenia. Aj keď ponúknutie vody 
môžeme chápať doslovne ako pomoc potrebnému, čo je v živote Božej nevesty veľmi 
dôležité, predsa oveľa dôležitejšie je rozpoznať duchovný smäd a duchovné potreby 
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človeka neorientujúceho sa v spleti rôznych ponúk dnešnej doby. Je potrebné volať 
a za podpory Ducha Svätého hľadať spôsoby a možnosti uspokojenia tohto akútneho 
nedostatku.

Keď boli na začiatku kresťanskej éry zvolení prví diakoni, aby „obsluhovali pri sto-
loch“ (Sk 6,2), veľmi rýchlo niektorí z nich, ako Štefan a Filip, pochopili vyšší zmysel 
svojej služby. A tak popri fyzickej starostlivosti o zverených členov sa veľmi horlivo pustili 
do práce a ponúkali životodarný nápoj – Ježiša Krista.

Chceme aj my plniť toto poslanie? Pri jeho príchode sa na takých určite nezabudne.

Stanislav Byrtus

   BIBLICKÉ PRÍBEHY 8

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť posledných dvanásť príbehov z 96-dielnej 
zbierky rozhlasových biblických príbehov nielen pre deti a mládež. Po novozmluvných 
príbehoch z Ježišovho života sa teraz presunieme do obdobia prvých rokov po jeho 
odchode do neba. Dozvieme sa v nich o verných Ježišových nasledovníkoch, ktorí sa 
vďaka svojej láske k nemu dostali do konfliktov nielen s predstaviteľmi národa a nábo-
ženstva, ale i vlastnou rodinou. Ale ich oddanosť a ochota nevzdať sa Ježiša za nijakých 
okolností boli neodolateľným svedectvom, ktoré presviedčalo čoraz viac ľudí, aby sa stali 
kresťanmi. A na pleciach verných Ježišových nasledovníkov a misionárov sa dobrá sprá-
va o záchrane vďaka Ježišovi nielen rozšírila do všetkých končín vtedajšieho sveta, ale 
prekonala aj stáročia útlaku a dnes sa dostala až k nám. Veríme, že aj vám tieto príbehy 
pomôžu spoznať v Ježišovi svojho osobného Záchrancu a Priateľa.

CD-ROM (mp3)   11,60 €

6CD   16,60 €

V súvislosti s vydaním posledných 12 príbehov sme pre vás pripravili cenovo výhod-
né superpacky:

Superpack 1 (BP 1. – 3.)  26,20 €

Superpack 2 (BP 4. – 5.)  17,40 €
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Superpack SZ (BP 1. – 5.)  37,70 €

Superpack NZ (BP 6. – 8.)  26,20 €

Megapack (BP 1. – 8.)  57,00 €

Zľavu 20 % (netýka sa superpackov) si môžete uplatniť do 31. 8. 2012 prostred- 
níctvom 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

Milé sestry a bratia v Kristovi,

radi by sme vám oznámili, že predseda Generálnej konferencie Ted Wilson príde 
22. – 23. júna na návštevu Česko-Slovenskej únie. Okrem jeho manželky Nancy 
ho bude sprevádzať aj podpredseda Generálnej konferencie Mike Ryan a predseda 
Euro-Africkej divízie Bruno Vertallier.

Napriek tomu, že pôvodne mal mať pobyt manželov Wilsonovcov skôr súkrom-
ný charakter, nakoniec sa jeho zámer zmenil. Súčasťou návštevy bude aj stretnutie 
s vedením cirkvi a kazateľmi a radi by sme v piatok večer bratovi Wilsonovi predstavili 
široké spektrum aktivít a činností cirkvi, ktoré sa konajú vo všetkých troch združeniach 
Česko-Slovenskej únie. 

Odporučenie divízie, aby sa sobotná bohoslužba konala v najväčšom pražskom 
zbore na Smíchove sme sa z kapacitných dôvodov rozhodli zmeniť. Chceme umož-
niť účasť všetkým bratom a sestrám, ktorí majú záujem prísť do Prahy. Sobotná časť 
programu sa preto bude konať v kongresovej sále Top Hotela v Prahe, Blažimská 
1781/4 so začiatkom o 9.30 (www.tophotel.cz).

Internetový prenos zo sobotnej bohoslužby, ktorý môžete sledovať aj vo vašich 
zboroch, zabezpečí naše Mediálne centrum vysielaním HopeTV (www.hopetv.cz).

Návšteva predsedu Generálnej konferencie je vhodnou príležitosťou uvedomiť si, 
že sme súčasťou veľkej Božej rodiny rozosiatej po celom svete. Budeme radi, keď sa 
pripojíte k spoločnej oslave nášho nebeského Otca aj túto sobotu, či už cez internet vo 
vašich zboroch, alebo osobnou účasťou na sobotnom zhromaždení v Prahe.

Ted Wilson na návšTeve Česko-slovenskej únie



Plán návštev zborov
Jún 2 9 16 23 30
Pavlík, M.      

Čík, P.   Krupina   

Badinský, K. Topoľčany L. Mikuláš Sereď D D

Popovič, O. B. Štiavnica Kežmarok Vaďovce Bl. Remety Velké 
Meziříčí

Bielik, S. Brezno Revúca Poprad Čakanovce Bratislava 1

Kolesár, F.
Rim. 

Sobota Nitra 2 Levice B. Bystrica 
1 Čadca

Plachý, J.   Košice   

Soós, B. Prievidza Bratislava 2  B. Štiavnica  

Byrtus, S.    Lipt. Hrádok  

1. – 3. 6. KP Oblastné stretnutie oddielov OZ KP Banská Bystrica,  
Prešov

3. 6. SZ Výbor Slovenského združenia Bratislava
10. – 12. 6. KP Oblastné stretnutie oddielov OZ KP Západ
18. 6. KO Okrskové stretnutie kazateľov BA, BB, KE
26. 6 – 1. 7. KE 20. jubileum KE Nesměř

Dôležité akcie v júni

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

Chceme sa spolu s vami modliť, aby nás návšteva predsedu Generálnej konferencie 
duchovne povzbudila, posilnila našu jednotu a priniesla do života cirkvi novú motiváciu 
pre službu Pánovi.

S bratskými pozdravmi

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov s.d.

Peter Čík, tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov s.d.

Edvard Miškej, hospodár Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov s.d.


