
Vznáša sa ako orol

„Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad 
mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, za-
chytí ho a nesie na perutiach, tak aj Hospodin 
viedol svoj ľud, nebol s ním nijaký cudzí boh.“  
(5 Moj 32,11)

Sloveso „vznáša sa“, ktoré je použité v tex-
te tzv. Božej piesne, ktorú Mojžiš zaznamenal 
tesne pred svojou smrťou, je rovnaké ako to, 
ktoré charakterizuje Božieho Ducha na začiatku 

stvorenia v 1 Moj 1,2: „Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal 
nad vodami.“

V  tomto výraze je obsiahnuté všetko. Hospodin sa vznáša. Jeho Duch sa vznáša. On bdie. On 
pozorne sleduje. Jeho láska Mu nedovolí byť ľahostajným. On je pripravený konať v prospech svojho 
stvorenia. On je pripravený nežne prejaviť svoju lásku tak, ako orol, ktorý chráni a sprevádza svoje 
mláďatá. Jeho „vznášanie sa“ je Jeho spôsob vedenia svojich detí, svojho ľudu.

Aké úžasné povzbudenie! Tvárou v  tvár súčasnému stavu nášho sveta, ktorý sa blíži k  ničote 
a k prázdnote, tvárou v tvár morálke dneška, ktorej obsah sa zdá byť vyprázdnený, tvárou v tvár našim 
problémom, ktoré na nás doliehajú, je tu uistenie, že nie sme ponechaní sami na seba. Je tu Niekto, 
komu na mne a na tebe veľmi záleží! 

Orol, ktorý sa vznáša a chveje nad svojimi mláďatami... „Podľa predstáv staroorientálneho človeka 
orol takto svoje mláďatá chránil a možno ich tak dokonca i učil lietať. Mávaním krídel ich rozkmitával 
v rytme letu a dodával im tak i dostatok vzduchu do pľúc...“ (Jiří Beneš, Petr Vaďura, Pradějiny, str.23)

Milá sestra, milý brat, drahý priateľu! Zdá sa ti, že všade okolo teba je tma, prázdnota a ničota? 
Zdá sa ti, že si opustený a stratený? Pozri sa hore! Tam je Niekto, na koho sa môžeš spoľahnúť! On nad 
tebou bdie a je pripravený ti pomôcť! Tak ako pri stvorení nahradila tmu, prázdnotu a ničotu nád-
herná modrá planéta, kde bolo všetko „veľmi dobré“, tak nahradí aj v tvojom srdci Jeho pokoj pocit 
prázdna, tmy a opustenosti. Pokiaľ sa ti zdá, že už nevládzeš, že padáš stále nižšie a nižšie, spoľahni 
sa na Jeho krídla. Sú dosť silné, aby uniesli všetky problémy, ktoré ti život prináša. Skús sa na Neho 
detinsky upnúť.

Nechcem používať prázdne slová, ale jedno je isté. Ty a ja nemáme inú možnosť. Doba, v ktorej 
dnes žijeme, problémy, s ktorými zápasíme ako jednotlivci, ako rodiny, ako celá spoločnosť či celé 
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ľudstvo, nás vysoko presahujú. Musíme si uvedomiť, že jediné riešenie všetkého, čo nás obklopuje, je 
v tom, že sa zmeníme zvnútra. Nikdy sme nepotrebovali Jeho réžiu tak, ako dnes. Nikdy sme nepotre-
bovali Jeho pokoj tak, ako práve dnes. On sa vznáša. On je pripravený. Ako mu odpovieme?

 „Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a ne-
ustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ (Iz 40,31)

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

oznamy

POZVÁNKA NA 4. KONFERENCIU ŽIEN
Milé dievčatá, milé ženy,  srdečne vás pozývame na Konferenciu žien 2018 

do  Bešeňovej, kde bude hlavnou hostkou známa česká kresťanská spisovateľka 
Hanka Pinknerová.

Tento rok sa môžeme tešiť na komornejšiu atmosféru. Veríme, že každá z nás prežije dotyk Božej 
lásky, silu vzájomnosti a nových pohľadov na svoju životnú cestu, ktorá je jedinečná a je naša.

Bližšie informácie nájdete na www.casd.sk, alebo sa môžete prihlásiť na: 
konferenciazien2018@gmail.com a tel. čísle 0905 635 240.
Tešíme sa na vás!

Realizačný tím Oddelenia služby žien pri SZ CASD

Povedz to svetu
Ako sme vás už informovali, začiatkom septembra si budete môcť DVD kúpiť. Veríme, že film nás 

všetkých pripraví a povzbudí v radostnom očakávaní blízkeho príchodu nášho Pána.

Povedz to svetu je historický film zachytávajúci skutočný príbeh skupiny rozdielnych ľudí. Ich ži-
voty sa spoja v zápase o porozumenie biblických proroctiev o druhom príchode Ježiša Krista.

Na pozadí spoločenského, politického a duchovného prevratu v Amerike 19. storočia nádeje Kris-
tových nasledovníkov stroskotajú, keď sa v určený dátum Mesiáš nevráti. Na druhý deň zistia, že ich 
svet sa zmenil na chaos.

Námorný kapitán všetko stratil, farmár sa snaží pochopiť, kde sa pomýlil, mladá žena má videnia 
a rodí sa dynamické celosvetové hnutie.

DVD /154 min., zvuk SK, ENG/   2,90 € 2,00 € /cena len pre zbory/

                          
SLUŽBA ŽIEN 
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O hviezdičkách a škriatkoch / Ludmila Loderová
Prinášame vám novú audioknihu pre deti v podaní popredných slovenských hercov.

Do určitého veku dieťa nevie chápať pojmy dobro a zlo a ťažko sa vyrovnáva s neočakávanými 
reakciami kamarátov. Približne od  siedmich rokov začne rozlišovať, čo sa smie a  čo nie, a  čo je 
dobré aj pre ostatných. Objavuje tak všeobecne uznávané morálne zásady a úlohou dospelých je 
ich dieťa naučiť. Primerane svojmu veku má byť vedené k tomu, aby rozumelo sebe samému aj 
ľuďom okolo seba. 

Autorka deťom sprístupňuje proces rozhodovania sa medzi dobrom a  zlom, vrátane príčin 
a  dôsledkov. Ukazuje, že kvality človeka nevyplývajú z  povahových daností ani z  toho, čo druhí 
vlastnia alebo ako vyzerajú, ako skôr z činov. Každý má slobodu rozhodnúť sa, či počúvne „zlého 
škriatka“ alebo „dobrú hviezdičku“.

Na  základe babičkinho láskavého rozprávania majú deti možnosť zamyslieť sa nad dobrom 
a zlom a prijať tieto protichodné tendencie ako životnú realitu.

CD-ROM /207 min., 19 príbehov/  4,90 € 3,90 € /cena platí do 30.10.2018/

Novinky si môžete objednať po 10. 9. 2018 prostredníctvom vášho traktátnika alebo 
priamo na našej adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02 4363 3181 
info@studionadej.sk www.studionadej.sk

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

NEZOSTAŇME TICHO,  
O NÁSILÍ JE POTREBNÉ HOVORIŤ 
NAHLAS

Kedy hovoríme o domácom či sexuálnom násilí? Ako 
vieme rozpoznať zneužívajúci vzťah? Je potrebné vyhľadať pomoc? Existuje riešenie? Expertky z KIT 
tímu organizácie ADRA Slovensko upozorňujú na najčastejšie príznaky násilia aj zneužívania a po- 
núkajú riešenie.

Obeťou domáceho násilia a zneužívania sa môže stať každý. Často sa však bagatelizuje, pre- 
hliada a popiera. To platí najmä vtedy, keď je násilie psychické, nie fyzické. Domáce násilie však 
nastáva vždy, keď sa v intímnom vzťahu alebo manželstve jedna osoba pokúša dominovať a ovlá-
dať druhú osobu. Domáce násilie sa totiž používa iba na jeden účel: získať a udržať si nad vami 
úplnú kontrolu. Zneužívatelia – násilníci používajú strach, vinu, hanbu a zastrašovanie, aby si vás 
„udržali pod palcom“.

Ak zažívate násilie alebo poznáte niekoho v násilnom vzťahu, existuje cesta von, existuje pomoc! 
Nezostaňte ticho, dajte o tom vedieť. Nikto by nemal žiť v strachu z osoby, s ktorou žije. Expertky 
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z  Krízového intervenčného tímu (KIT) 
organizácie ADRA Slovensko však prí-
zvukujú: „Prvým krokom k  ukončeniu 
zneužívajúceho vzťahu je rozpoznanie 
príznakov a  uvedomenie si, že to, čo 
zažívate vo vzťahu, nie je v  poriadku 
a môže byť formou násilia.“

ROZPOZNAJTE PRÍZNAKY ZNEUŽÍVANIA
Dôležité je spozorovať tieto dve veci:

1. Ak niekto začína prejavovať moc a  kontrolu. Napríklad, ak vám partner/ka zakáže ísť von, 
stretávať sa s priateľmi alebo ponižuje ostatných (rodinu, priateľov).

2. A, samozrejme, každá forma agresie – verbálna a fyzická. Je to pomalý a plíživý proces. Často 
sú násilní partneri na začiatku veľmi jemní. Najprv je všetko v poriadku a kúsok po kúsku sa zrazu 
začne čoraz viac ponižovania, príkazov, zákazov, ktoré sa pridávajú k násiliu.

Kontrola sa v  miernej forme prejavuje už na  začiatku vzťahu. Partner chce vedieť, kam idete, 
s kým a na ako dlho. Ak sa navzájom nevidíte, chce presne vedieť, čo ste robili. Volá alebo píše v pra-
videlných intervaloch, aj keď vie, že ste so svojou priateľkou. Ak vás nezastihne na telefóne, reaguje 
nahnevane a  zlostne. Hovorí negatívne o  vašich priateľoch alebo rodinných príslušníkoch v  snahe 
oddeliť vás od nich. Obviňuje vás, že mu niečo tajíte, že mu nedôverujete, a začína naprávať vaše 
správanie. Používa urážlivé slová a ponižujúce poznámky – dobre dávkované. To vás zastrašuje a udr-
žuje pod kontrolou. Táto forma násilia spôsobuje migrény, problémy so srdcom a žalúdkom, depresie 
a úzkosť.

ČO VO VÁS SPUSTÍ POCIT NEISTOTY A VINY
Takýto partner vie svoje správanie vždy akosi obhájiť a spustiť vo vás pocity neistoty a doznanie, 

že má asi pravdu. Nájde si neopodstatnené dôvody na svoju zlú náladu. Napríklad jedlo náhle nie je 
dosť horúce, byt dosť čistý, deti sú príliš hlučné a pod. Tieto začiatočné príznaky sa často stupňujú, až 
môžu vyvrcholiť do fyzického násilia. Často to trvá roky, kým sa nakoniec človek odhodlá a vyhľadá 
pomoc. Človek, ktorý násilie zažíva, sa často hanbí a bojí o tom hovoriť. Alebo si myslí: možno som 
dokonca vinný/á.

Domáce násilie sa vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách, etnických prostrediach a ekono-
mických úrovniach. A zatiaľ čo ženy sú obeťami častejšie, aj muži sú zneužívaní – najmä verbálne 
a emočne. Podstatné je, že takéto správanie nie je nikdy prijateľné, či ide o muža, ženu, tínedžera 
alebo staršieho dospelého. Každý si zaslúži byť cenený, rešpektovaný a žiť v bezpečí.

Preto, prosím: Hovorme o násilí nahlas. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto zažíva násilie, 
alebo máte pocit, že niečo vo vašom vzťahu nie je v poriadku, a pociťujete psychické utrpenie či ma-
nipulovanie – byť ticho vám ani vašim blízkym nepomôže. Každá situácia sa dá riešiť. Kontaktujte KIT 
tím: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

Lucia Klimáčková, psychologička
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Nepočujúci si mohli po prvýkrát užiť Biblický týždeň
Tohto roku mohla skupina nepočujúcich účastníkov historicky 

po prvýkrát plnohodnotne prežiť Biblický týždeň Českého združe-
nia, ktorý prebiehal na prelome júla a augusta tradične v krásnom 
prostredí Českomoravskej vysočiny. Počas niekoľkých dní, kedy boli 
na tejto akcii nepočujúci bratia a sestra prítomní, pre nich bolo zais-
tené tlmočenie do znakového jazyka. Neboli tak ochudobnení o po-
solstvo prednášok a kázaní predsedu našej únie, brata M. Pavlíka, 

ani o ďalšie súčasti programu (vrátane spoločných piesní).
Tlmočením po  celý čas slúžila sestra Noemi Čapková z  Břeclavi, v  súčasnosti jediná dostupná 

tlmočníčka pre tento typ akcií spomedzi členov našej cirkvi v ČSÚ. Patrí jej poďakovanie za ochotu 
venovať čas i veľa vlastnej energie, pretože tlmočenie dlhších prednášok bez možnosti striedania sa 
s druhým tlmočníkom je extrémne náročný výkon vyžadujúci detailnú prípravu a veľké sústredenie. 
Veríme však, že v blízkej budúcnosti už bude možné využiť na našich bohoslužbách a iných cirkevných 
aktivitách aj ďalších tlmočníkov, ktorí sa momentálne pripravujú v kurzoch znakového jazyka (a ďalší 
vážni záujemcovia sú vítaní). Pri realizácii tohoto zámeru pomôže aj zbierka tohtoročného Biblické-
ho týždňa, ktorá bola venovaná práve na podporu prípravy našich tlmočníkov znakového jazyka pre 
nepočujúcich.

Väčšina počujúcich účastníkov Biblického týždňa sa takto prvýkrát osobne stretla s nepočujúcimi 
a bolo to stretnutie obojstranne veľmi otvorené a príjemné. Sami nepočujúci účastníci vďačne vyja-
drovali, že sa tu cítia byť skutočne prijímaní ako rovnocenná súčasť Božej rodiny a že vďaka tlmočeniu 
do znakového jazyka mali tentokrát možnosť plne zdieľať všetky informácie i  zážitky s ostatnými. 
Vďaka Bohu a s dôverou v jeho milosť sme presvedčení, že to nebola príležitosť posledná.

Informácie a kontakty súvisiace s Adventistickou službou ľuďom so špeciálnymi potrebami (vrá-
tane služby nepočujúcim) sú dostupné na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

Josef Slowík, koordinátor Adventistickej služby ľuďom so špeciálnymi potrebami v ČSÚ CASD

Nová zbierka poézie od sestry Janky Nielsenovej
Do rodiny kníh sestry Janky Nielsenovej zo zboru Košice 2 pribud-

la 28. 6. 2018 ďalšia zbierka poézie na Božiu oslavu s  názvom „Moc 
Božieho slova“. Ukážky z  nej si môžete pozrieť na webovej stránke: 
http://knihyprezivot.weblahko.sk/; objednať si ju, ako aj ostatné 
knihy, je možné cez e-mail:

janka.nielsen@gmail.com alebo telefonicky na  čísle 
0904 827 385.

Nová kniha stojí 5,- eur za kus; pri väčšej objednávke (nad 10 ku-
sov) je cena za kus 2,- eurá.



Plán návštev zborov

dôležité akcie v septembri 2018

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. 

september 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.     Kežmarok    

Čík P.          

Škrla M.        

kern B. Prievidza Zvolen Michalovce Topoľčany Revúca

Márföldi d. R Rimavská 
Sobota Gerlachov Vaďovce Martin

Bielik S. Bratislava 2 D Košice 1 Rožňava 
jubileum Spišská N/Ves

kolesár F. BA - Petržalka VV A Krupina Levice

Plachý J.       Špec. radcov 
KPP

ČS špeciál 
vodcov

Špalek r.          

novota J.          

Soós B. Zvolen Košice 2 BA1 prenos Piešťany Trenčín

7. – 9. Východná Vysoká Mlynčeky

16. Výbor SZ CASD Poprad

21. – 23. Špeciál radcov KPP

23. Výbor ČSÚ CASD Brno

27. – 30. Únijný špeciál vodcov KP Lipno nad Vltavou

29. Zbierka 13. soboty pre Severo-Pacifickú divíziu


