
Dve stretnutia

„Ézav sa rozbehol v ústrety bratovi, ob-
jal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. 
Obaja plakali.“ (1Moj 33,4)

Jákob a Ézav sa pred dvadsiatimi rok-
mi rozišli ako nepriatelia. Ublížili si... Zranili 
jeden druhého... Celých dvadsať rokov žili 
s koreňom horkosti v srdci... 

Teraz sa stretávajú. Krívajúci Jákob, 
kráčajúci pred svojou rodinou, s vystra-
šenými deťmi, so svojimi štyrmi ženami, 
s veľkými stádami s množstvom krehkých 
mláďat... Hrdlo má zovreté, do očí sa mu 
tlačia slzy, srdce mu tlčie v očakávaní... 

Ako Ézav zareaguje? Ako to dopadne...? Čo sa to deje? Ézav uteká oproti nemu! Vojaci 
stoja, neútočia! Objímajú sa a plačú – obaja... Jákob a Ézav... Odpustili si... Zmierili sa. Po 
dvadsiatich rokoch...

Ako je to možné? Kto režíroval celé toto stretnutie? V predchádzajúcej kapitole sa dozve-
dáme, že ten, kto stál v pozadí, bol sám Hospodin. K Nemu Jákob kričal v modlitbe, keď sa 
dopočul, že Ézav ide oproti nemu so 400 vojakmi. S Ním zápasil v Peniel celú noc. Od Neho 
dostal požehnanie podčiarknuté zmenou mena z Podrazáka – Jákoba na Víťaza – Izraela. 
Predtým, než sa stretol s Ézavom, stretol sa s Hospodinom. Stretnutiu s bratom predchádza-
lo stretnutie s Hospodinom. 

Milé sestry a bratia, drahí priatelia! Náš Nebeský Otec nás stvoril tak, že potrebujeme jeden 
druhého. On nás dokonca posiela slúžiť. Posiela nás medzi ľudí. Potrebujeme sa stretávať s ľuď-
mi. Osobné stretnutia s nimi sú tým najúčinnejším spôsobom, ako zvestovať evanjelium. Možno 
sa bojíme. Možno máme strach. Rovnako ako Jákob. Možno sme zažili už toľko odmietnutí, toľko 
nepriateľstva, že začíname pochybovať o svojom povolaní byť Božími služobníkmi. Možno si uve-
domujeme, že máme aj takých blížnych, ktorí sú naši nepriatelia, z ktorých sme si dokonca my 
sami urobili nepriateľov, ktorým sme sa my sami stali nepriateľmi. Čo s tým urobiť? Ako to vyriešiť?

Nevzdávajme to. Je tu riešenie. Riešenie Jákobovo. Pred stretnutím s kýmkoľvek z ľudí je dô-
ležité stretnúť sa najskôr s Hospodinom. Kričme k Nemu! Volajme k Nemu! ON je ten, kto dokáže 
pripraviť srdcia ľudí, našich blížnych na ústretovosť. Možno po stretnutí s NÍM budeme krívať, 
možno sa niečoho budeme musieť vzdať, aby sme niečo väčšie získali.

Možno si sa už pokúšal na istom mieste istému človekovi priblížiť so správou evanjelia. Pokazil 
si to. Pohneval si si ho.... Možno máš niekoho, s kým si sa už dlho nestretol. Možno máš niekoho, 
komu sa ti dlhé roky darilo vyhýbať... Skús to. Pokús sa o stretnutie. Možno sa chveješ, strachuješ 
a srdce ti tlčie v očakávaní... Ako to dopadne? Prijme ťa? 
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Oznamy

Zázrak sa môže stať. Jedine Hospodin to dokáže! Pripraviť a zmeniť teba, pripraviť a zmeniť 
druhého, pripraviť a zmeniť situáciu... Jedine Hospodin dokáže zmeniť zlé na dobré. Nahradiť 
nenávisť láskou, odmietanie prijatím, nepriateľstvo priateľstvom, úder objatím...

Dve stretnutia. S Hospodinom a s človekom. To prvé musí predchádzať tomu druhému... Z lás-
ky vertikálnej vyviera láska horizontálna...

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Milá mládež a priaznivci KE!
Podobne ako minulý rok, aj v roku 2016 sa uskutoční Knižná evanjelizácia mládeže. 

Je to jedinečná príležitosť vyskúšať si osloviť ľudí s ponukou rôznych hodnotných a zá-
roveň tiež duchovných kníh. Celá akcia sa uskutoční od 10. do 17. júla za prítomnosti niektorých 
skúsených knižných evanjelistov v Košiciach a v okolitých dedinkách.

Bude zabezpečené odborné zaučenie, ako aj praktická výpomoc pri práci. Vydavateľstvo vám 
poskytne z predanej literatúry rabat, takže na konci akcie budete odmenení podľa vašich predaj-
ných výsledkov. Bývanie a strava budú zabezpečené.

Tí, ktorí ste sa zúčastnili na niektorej mládežníckej skupinovej KE v uplynulých rokoch, viete, 
že táto služba prináša nezabudnuteľné zážitky, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. V sobotu sa spo-
ločne podelíme o svoje skúsenosti v domácom zbore, preto si neplánujte odchod z akcie skôr.

Ako sa prihlásiť? Najlepšie elektronicky, priamo na stránkach: www.casd.sk. 
Informácie môžete získať na e-mailovej adrese: 135rasto@gmail.com alebo na telefónnom 

čísle: 0905 288 731. Po prihlásení vám včas pošleme potrebné informácie. 
UPOZORNENIE: Prihlásiť sa môžete iba na celý pobyt. Kapacita je obmedzená na 7 chlap-

cov a 13 dievčat vlastniacich občiansky preukaz, resp. identifikačnú kartu. Rozhodujúce je 
poradie prihlásenia! Tešíme sa na spoluprácu. 

Rastislav Špalek, vedúci oddelenia knižnej evanjelizácie  
a František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže pri SZ CASD

Detská biblická súťaž
Do súťaže Biblický pátrač sa prihlásilo viac ako 160 detí a v troch vekových kategóriách štu-

dujú Evanjelium podľa Marka, knihu Ester a 1. a 2. list Timotejovi. Výsledky z 1. kola, ktoré pre-
biehalo v zboroch, budú známe koncom apríla. Do 2. celoslovenského finálového kola postúpia 
biblickí pátrači s aspoň 70 % úspešnosťou. Finálové kolo sa uskutoční 22. mája v Banskej Bystrici. 
Všetkým pátračom držíme palce a prajeme Božie požehnanie a múdrosť pri štúdiu aj počas testu.

Za oddelenie detskej sobotnej školy Lýdia Grešová a Jozef Plachý

Audio Biblia – Stará zmluva
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí si tento produkt už objednali, 

za dlhšie čakanie. Vyskytli sa ešte problémy s doladením prehrávača, 
aby bol funkčný na viaceré systémy. Z tohto dôvodu bude produkt 

vyrobený až začiatkom mája. Možnosť zakúpenia s 20 % zľavou sa predlžuje do 30. 6. 2016.
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Príbehy písané životom – 5. séria
Jednotlivé príbehy tejto série vznikli na základe požiadaviek oddelení kresťanského domova, 

detí a osobnej služby.

Rozvody
Viac ako polovica manželstiev sa končí v Českej republike rozvodom. Slovensko je na tom 

štatisticky o čosi lepšie, ale ani to nie je dôvod na optimizmus. Prečo manželstvo a lásku chápeme 
ako tovar a v prípade, že sa niečo pokazí, sme pripravení ho zahodiť a vymeniť za nový? Dá sa 
nalomený vzťah opraviť? Započúvajme sa do výpovedí niektorých ľudí, ktorí rozvodom prešli, 
a premýšľajme nad následkami, ktoré im tento krok priniesol. Možno nám to pomôže zastaviť sa 
a urobiť prvý krok na ceste záchrany nášho manželstva. 

Pathfinder
Detstvo je obdobím, ktoré formuje človeka na celý zvyšok života. Rodina, škola a prostredie, 

kde dieťa trávi svoj voľný čas, vytvára základ na získanie správnych návykov a kvalitných ve-
domostí. Pathfinder je detská kresťanská organizácia skautského typu, ktorá prostredníctvom 
rozmanitých aktivít učí deti spoznávať prírodu a jej Tvorcu. Spolu s mladými pathfindermi pre-
žijeme chvíle radosti, dobrodružstva a spoznáme životný príbeh Janky, ktorej Pathfinder úplne 
zmenil život.

Cesta k Bohu
O tom, že na tomto svete existuje dobro a zlo, nepochybuje azda nikto z nás. A či existuje Boh, 

to je polemika, ktorá sprevádza ľudstvo od momentu, keď prví ľudia, Adam a Eva, prestali Bohu 
úplne dôverovať. Do života Bohumila, Marty, Romana, Milenka a Jarky za mimoriadnych okolností 
vstúpil Boh a oni mu začali dôverovať. Dnes sa tešia z toho, že Božia láska ich mení, a preto ju 
môžu rozdávať aj ľuďom vo svojom okolí.

3 príbehy /1 x DVD, 118 min./   6,90 €

Produkty vhodné na darovanie
Chceme vás upozorniť na niektoré naše staršie produkty, ktoré sme vydali v špeciálnej ponuke 

/papierový obal, nízka cena/. Ponúkame vám ich za zníženú cenu. 

CD-ROM Muž z jaskyne 0,90 € /1,50 €/
CD-ROM Prišiel, zomrel, zvíťazil 1,- € /1,99 €/
CD-ROM Biblické príbehy – 8. diel 1,20 € /2,50 €/
DVD Príbehy písané životom – 2. séria 1,20 € /2,50 €/
2DVD Evanjelium podľa Matúša 1,90 € /3,90 €/

Na uvedenú novinku Príbehy písané životom – 5. sériu si môžete uplatniť navyše zľavu 
20 % do 30. 6. 2016 pri objednaní 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
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Sezamový projekt v Keni
V novembri 2015 rozbehla ADRA Sloven-

sko za finančnej podpory SlovakAid v Keni 
svoj pilotný projekt s názvom „Ekonomické 

posilnenie postavenia drobných farmárov v regióne Busia pomocou pesto-
vania sezamu a sprístupnenia trhov“. Dĺžka projektu bola stanovená na 18 
mesiacov. Čím presne sa v rámci projektu zaoberáme a čo sa nám za prvý 
polrok podarilo dosiahnuť? Aké výzvy nás čakajú? 

Úrodný región Busia sa nachádza na juhozápade Kene, kde hraničí 
s Ugandou a Viktóriinym jazerom. Zámerom projektu je pomôcť piatim stov-
kám miestnych farmárov: naučiť ich pestovať sezam a zabezpečiť, aby úro-
du mohli predávať za výhodnú cenu. 

Prečo práve sezam? Sim sim, ako miestni túto plodinu nazývajú, má v re-
gióne rozsiahlu históriu. Pestoval sa tu už pred stáročiami a pestuje sa do-
teraz, nie však v potrebných množstvách a kvalite. Táto rastlina je odolná 
voči väčšine chorôb a škodcom, schopná rásť vo veľmi vlhkej, ako aj veľmi 
suchej pôde. Miestne podmienky sú pre sezam ideálne a vďaka dvom ob-
dobiam dažďov je možné získať až dve úrody ročne. 

Aj keď sa v regióne sezam produkuje, farmárov je potrebné zaškoliť 
v moderných poľnohospodárskych technikách, keďže niektoré ich metódy 
sú neefektívne a zastarané, ako napríklad vysievanie rukou, ktoré sa tu 
bežne praktizuje. Farmárov okrem toho čakajú školenia vo Fairtrade prakti-
kách a BIO poľnohospodárstve. 

Čo znamená stabilný prístup na trh? 

Keď vám miestni farmári prezrádzajú svoje obavy, spomedzi všetkých 
najviac rezonuje jedna: „Kto odkúpi našu úrodu? A za akú cenu?“ Výhodou 
projektu ADRA Slovensko je práve skutočnosť, že kupca sme už našli. Je 
ním spoločnosť Ten Senses Africa, ktorá sa zaoberá predajom Fairtrade 

 1. 4. 2016 – 19.14
 8. 4. 2016 – 19.25
 15. 4. 2016 – 19.35
 22. 4 .2016 – 19.46
 29. 4. 2016 – 19.56
 6. 5 .2016 – 20.06
 13. 5. 2016 – 20.16

 20. 5. 2016 – 20.26
 27. 5. 2016 – 20.34
 3. 6. 2016 – 20.41
 10. 6. 2016 – 20.47
 17. 6. 2016 – 20.51
 24. 6. 2016 – 20.52

Opravené západy slnka v Biblických úlohách 
na 2. štvrťrok 2016 
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certifikovaných olejnatých plodín. Sezam od farmárov odkúpi, v Nairobi 
z neho vylisuje olej a ten následne predá na európskom a severoameric-
kom trhu.

Výhodou tohto projektu je práve jeho biznis prístup. Naším cieľom nie 
je rozdať ľuďom zadarmo čo najviac vecí, ale zmeniť ich spôsob myslenia, 
aby v budúcnosti vedeli riadiť svoje podnikanie samostatne a zodpoved-
ne. Pravidelné finančné prostriedky získané z predaja sezamu majú farmári 
v pláne využiť, okrem iného, na rozvoj svojich ďalších obchodných plánov, 
v prvom rade však na zabezpečenie kvalitného vzdelania pre svoje deti, 
ktoré v Keni zohráva významnú úlohu. 

Toľko v krátkosti o našom projekte. A ako to vyzerá v praxi? V realite to 
nie je žiadna romantika, ale tvrdá kancelárska práca nášho tímu v Busii, 
ktorý je neúnavne podporovaný bratislavským tímom v ADRA Slovensko 
a tímom v Nairobi z ADRA Keňa. 

Po príchode do Busie koncom novembra nás čakala ťažká úloha: popri 
zriaďovaní kancelárií doslova od nuly bolo potrebné nájsť a zmobilizovať 
500 farmárov, ktorí by boli ochotní zjednotiť sa v poľnohospodárskom druž-
stve a vyčleniť na sadenie sezamu spoločne 500 akrov pôdy. Keďže pesto-
vateľská sezóna sa mala začať už o necelé tri mesiace, času veľa nebolo. 
Mobilizácii predchádzali stretnutia zainteresovaných strán, na ktorých sme 
projekt oficiálne predstavili všetkým stakeholderom.

Po mobilizácii nasledovala realizácia baseline study, teda rozsiahle-
ho prieskumu, vďaka ktorému sme zistili detailné údaje o stave a potre-
bách každého z 500 farmárov. Tých bolo nutné jedného po druhom navštíviť 
a vyplniť s nimi dotazníky, zozbierané údaje ďalej spracovať a vytvoriť šta-
tistiku. Popritom sme pracovali na zaobstaraní jednej tony kvalitných certifi-
kovaných semien, ktoré nám boli dodané zo susednej Ugandy. Sezam sme 
ručne rozdelili do 1- a 2-kilogramových papierových vrecúšok a tie boli ná-
sledne, spolu s pomôckami na sadenie, distribuované všetkým farmárom. 

Naše úsilie nebolo márne a farmári, ktorí už prešli pestovateľským tré-
ningom a ktorých sme oficiálne zaregistrovali ako družstvo, v marci semená 
vysadili. Sezam teraz rastie. A sme veľmi radi, že sa mu darí. Ak všetko 
pôjde podľa plánu, o 4 mesiace sa dočkáme kvalitnej úrody, ktorá bude 
predaná kupcovi, už spomínanej firme Ten Senses Africa. 

V súčasnosti prebiehajú práce na zabezpečení Fairtrade a BIO certifiká-
tov. Tie výslednému produktu zabezpečia pridanú hodnotu, ktorá sa odrazí 
na zárobkoch farmárov. Ako som už spomínal, dĺžka projektu bola stano-
vená na rok a pol, čo znamená, že v apríli 2017 by sezamové družstvo 
malo dosiahnuť stav samostatnosti a byť trvalo udržateľné. ADRA Sloven-
sko čaká v Keni ešte jeden rok, ktorý bude rozhodne náročný, no veríme, 
že spoločným úsilím sa nám podarí dotiahnuť projekt do úspešného konca.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v máji

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. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

6. – 8. Únijné stretnutie kazateľov s manželkami Medlov

15. 20. výročie KPP na Slovensku

22. Biblický pátrač (celoštátne kolo bibl. súťaže) Banská Bystrica

22. – 29. Generácia 50+ Podhájska

27. – 29. Víkendové stretnutia JOEL západ, stred, východ

31.5.– 2.6 Únijné stretnutie evanjelistov

máj 7. 14. 21. 28.

Pavlík M. Medlov    

Čík P. Medlov   JOEL

Škrla M. Medlov    

Kern B. Medlov Topoľčany Sereď JOEL

Márföldi D. Medlov Vaďovce PB – kaplani JOEL

Bielik S. Medlov Prešov B. Bystrica 1 JOEL

Kolesár F. Medlov Martin A JOEL

Plachý J. Medlov   JOEL

Špalek R.  Trnava  JOEL

Kučera J. Medlov   JOEL

Soós B. Medlov Bratislava 1 Nitra 2 Košice 1


