
Akého BohA predstAvujeme nAšim deťom?
U  Marka 10,13-16 čítame: „K  Ježišovi prinášali 

deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. 
Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a  povedal im: Ne-
chajte deti prichádzať ku mne a  nebráňte im, lebo 
takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: 
Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde 
doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a po-
žehnával ich.“

Ježiš práve napravil to, čo jeho učeníci takmer pokazili. Tak veľmi chceli slúžiť svojmu Majstrovi, 
tak veľmi chceli kontrolovať, kto k Ježišovi môže pristúpiť a kto nie! V ich kultúre, v ich myslení, boli 
deti menejcenné, takmer bezvýznamné. Preto bránili mamičkám, ktoré prišli za Ježišom, aby požeh-
nal ich ratolesti. Ježiš učeníkov karhá a práve deti v ich úprimnosti dáva za príklad toho, ako prijímať 
Božie kráľovstvo. Úprimne, nefalšovane a autenticky...

Predstavujem si v príbehu spomínané mamičky... Ó, ako ich srdcia tĺkli! Ako veľmi túžili po tom, 
aby Ježiš, ten učiteľ, o ktorom počuli tak veľa dobrého, si na ne našiel čas! Čas na tie ich džavotavé 
pokladíky, ktoré dávali zmysel ich ťažkému životu! Ako dobre by bolo, keby ich požehnal! A ON, ten 
Rabbi Ježiš, ich nesklamal! Od radosti im tiekli slzy po tvári, keď počuli, ako ich žehná. Už zabudli na 
to, že Ježišovi učeníci im bránili. Odchádzali s vďačnosťou na perách a s nadšením...

Drahí priatelia! Ako sme na tom my dnes? Nemôže sa stať, že svojimi tzv. „svätými aktivitami“ 
bránime tým najmenším, aby prišli k  Ježišovi? Akého Boha im predstavujeme v našich cirkevných 
zboroch? Prijímajúceho, alebo vyháňajúceho?

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie CASD o tzv. 
„teológii poslednej generácie“

Otázka: Čo si myslíš o „teológii poslednej generácie“? Vyskytuje sa čoraz častejšie...
Odpoveď: Všetko závisí od toho, ako definujeme tento výraz. Zaiste verím a chcem dúfam v to, že 

žijeme v poslednej generácii pred Kristovým skorým druhým príchodom (Mat 24; Mar 13; Zjav 3,11; 
Zjav 13; Zjav 22,7.12 a 20). Čím viac sa človek priblíži ku Kristovi, tým viac si uvedomí svoju potrebu 
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Krista – tým viac bude chápať, ako potrebuje Kristovu spravodlivosť, jeho milosť, jeho lásku, jeho silu 
na to, aby žil kresťanský život.

Nemyslím si, že potrebujeme ďalšiu veľkú diskusiu o  dokonalosti, podobne ako sa odohrávala 
pred niekoľkými desaťročiami. Duch prorocký hovorí jasne, že nikto by nemal tvrdiť, že je dokonalý.

„Nikto, kto tvrdí, že je svätý, nie je skutočne svätý,“ napísala Ellen Whiteová. „Tí, ktorí sú v nebes-
kých záznamoch evidovaní ako svätí, nie sú si toho vedomí a sú poslední v tom, aby sa chválili svojou 
vlastnou dobrotou. Nikto z  prorokov a  apoštolov nikdy nehovoril o  svojej svätosti, ani Daniel, ani 
Pavol alebo Ján. Tí, ktorí sú spravodliví, nikdy nevyslovia takéto tvrdenie. Čím viac odzrkadľujú Krista, 
tým viac nariekajú nad tým, že sa mu nepodobajú, lebo ich svedomie je citlivejšie, a vtedy sa pozerajú 
na hriech tak, ako sa naň pozerá Boh.“ (True Revival, Skutočné oživenie, str. 62.)

Kristus má moc konať v našich životoch to, že budeme schopní žiť kresťanský život (Ján 1,12). 
Žiada od nás pokoru a každodenné odovzdanie sa do jeho rúk, aby mohol prejaviť svoju spásnu moc 
v našich životoch (Fil 2,12.13). Toto je možné len vtedy, keď sme s ním zajedno – keď denne podria-
dime svoje životy jeho vedeniu a moci (Jak 4,7-10). Za všetko sme dlžní jemu a jeho láske k nám, za 
večný život, ktorý zasľúbil (Ef 1,3-17; Skut 17,26-28).

Chce, aby sme boli pripravený ľud na posledné udalosti pozemských dejín. Ľud, ktorý obhajuje 
pravdu. A keď budeme vyzvaní, odovzdáme jasné Slovo susedom, priateľom a dokonca vládcom (Mat 
6,25-34; Mat 10,16-20; Mar 13,3-13; Luk 12,8-12). Keď dovolíme Kristovi, aby ovládol naše životy, 
budeme sa mu viac a viac podobať. Budeme odzrkadľovať jeho charakter, lebo pôsobí v nás a cez 
nás, keď každý deň prijímame jeho ospravedlňujúce rúcho spravodlivosti a dovolíme Svätému Duchu 
každodenne nás posvätiť (Mat 11,25-30; Mat 22,2-14; Zjav 3,14-22).

Pri úplnom spoľahnutí sa na Krista a jeho spravodlivosť potrebujeme veriť, že Kristus nám dá 
víťazstvo nad hriechom prostredníctvom jeho moci a nie našej vlastnej (Fil 4,13; Rim 12,1.2). Iné 
kresťanstvo nemá žiadnu moc. Fil 2,5 nám hovorí: „Nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Je-
žišovi Kristovi.“

V „Túžbe vekov“ čítame: „Spravodlivosť, o ktorej učil Kristus, je podriadenie srdca a života zjavenej 
Božej vôli. Hriešny človek sa môže stať spravodlivým len vtedy, keď má vieru v Boha a udržuje s ním 
živé spojenie. Potom pravá zbožnosť pozdvihne myšlienky a zušľachtí život a vtedy vonkajšie prejavy 
zbožnosti budú v súlade s kresťanskou vnútornou čistotou.“ (str. 310)

Keď sa zasvätíme Kristovi a dovolíme mu konať v nás, a zostaneme nablízku jemu a jeho Slovu, len 
potom môžeme prežiť ten nádherný výrok z knihy „Kristove podobenstvá“: „Kristus túžobne očakáva, 
kedy sa v cirkvi ukáže jeho obraz. Keď Kristov charakter bude dokonale odzrkadlený v jeho ľude, po-
tom príde pre nich ako pre svojich vlastných.“ (str. 69)

Kristov charakter môže byť dokonale odzrkadlený v našich životoch len vtedy, keď sa spoliehame len 
na samotného Krista. Toto nie je v nás samotných, aby sme to dosiahli. Denne musíme dovoliť Svätému 
Duchu viac a viac nás pretvárať na Kristovu podobu. Je to celoživotná práca. Počas učenia sa praktickej 
poslušnosti prostredníctvom jeho moci máme žiadať o Kristov charakter v našich životoch.
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Je to otázka pokorovania sa pred Tým, ktorý môže zmeniť naše životy, myšlienky, pohnútky 
a vplyv, aby ukázal, čo môže urobiť v oživenom, zreformovanom, premenenom a obnovenom ži-
vote. Všetko môže, keď sa pokorne podriadime jemu a jeho úžasnej moci obnoviť nás (2 Kor 5,17; 
1 Pet 5,6-11).

Nemáme usilovať o to, čo môže byť klasifikované ako „perfekcionizmus“. To znamená, že budeme 
konať podľa nejakého legalistického zoznamu, alebo budeme vlastnou silou postupovať hore. Nech si 
nikto z Cirkvi adventistov siedmeho dňa nemyslí o sebe, že je lepší ako ktokoľvek iný, alebo nech ne-
obviňuje iných, že nie sú svätí alebo dokonalí. Všetci sme hriešnici stojaci pod krížom a potrebujeme 
Spasiteľa, ktorý nám ponúka svoju spravodlivosť ospravedlnením a posvätením.

S  Kristom máme byť zjednotení v  slove a  v  skutku. „Tajomstvo jednoty sa nachádza v  rovnosti 
veriacich v Kristovi. Príčina všetkého rozdelenia, nesúladu a rozdielov sa nachádza v oddelení sa od 
Krista. On je stredobodom, ku ktorému máme byť všetci priťahovaní, lebo čím bližšie budeme k stre-
du, tým bližší si budeme v pocitoch, v súcite, v  láske a porastieme do charakteru a podoby Ježiša 
(Selected Messages, Vybrané svedectvá, 1. zv. str 259).

Verím tomu, že nemáme veľa času. Viem, že naši rodičia a možno i prarodičia si mysleli, že sme 
blízko Kristovmu druhému príchodu. Keď sa pozerám okolo seba a vidím, čo sa deje v dnešnom svete, 
skutočne verím, že sa blížime ku koncu dejín.

Len sa pozrite na to, čo sa odohralo na konci septembra 2015 vo Washingtone, v budove vlády Spo-
jených štátov, v OSN v New Yorku a v meste Philadelphia. Vtedy bola tlač a prostredníctvom nej každý 
fascinovaný a kladne naladený v spojitosti s udalosťami obklopujúcimi jedného náboženského vodcu.

Ak toto nie je naplnením Zjav 13, potom už neviem, čo je. Pán nám dal množstvo informácií, aby 
sme vedeli o tom, že žijeme na konci časov.

Prednosťou v týchto posledných dňoch histórie zeme je žiť pre Ježiša a dovoliť mu, aby demon-
štroval v každom z nás svoju moc, ktorá ponúka žiť v ňom víťazný život – ukazujúc tak svetu, že je 
všemohúci a že je láskou.

Prostredníctvom jeho milosti, lásky a  nebeskej intervencie Ducha Svätého môžeme mať Božiu 
moc a jeho charakter, čím sa meníme viac a viac na jeho podobu. Kristus prišiel na túto zem. Žil bez-
hriešny život, zomrel za nás, vstal z mŕtvych za nás, práve teraz sa za nás prihovára v nebeskej svätyni 
svätých ako náš najvyšší veľkňaz a čoskoro sa vráti pri druhom príchode ako Kráľ kráľov a Pán pánov 
(Luk 2; Ján 20; Skut 1,9-11; Žid 4,14-16; Zjav 22,12-14).

V  knihe „Skutočné oživenie“ čítame: „Neexistuje ospravedlnenie hriechu alebo ľahostajnosti.  
Ježiš išiel cestou a praje si, aby sme išli v jeho stopách. Trpel, obetoval sa tak, ako sa nikto z nás nie 
je schopný obetovať, aby priniesol spásu nám na dosah. Nemusíme byť znechutení. Ježiš prišiel na 
náš svet, aby priniesol Božiu moc človeku, a my tak skrze jeho milosť smieme byť premenení na jeho 
podobu“ (str. 45).

Vyzdvihnime Krista a  jeho spravodlivosť a  dovoľme mu demonštrovať svetu jeho moc zmenou 
našich životov a v úplnej podriadenosti jemu.
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Pre ďalšie informácie o  tejto dôležitej téme vás chcem povzbudiť v čítaní ďalších úžasných rád 
Ducha prorockého, zvlášť v „Ceste ku Kristovi“ kapitoly 7 a 8, v „Kristových podobenstvách“ kapitola 
24, vo „Viere a skutkoch“ str. 1 – 28 a v „4. zv. Svedectiev pre cirkev“ str. 594.

Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie CASD

oznAmy

Informácie o rečníkoch na niektorých súkromných webových 
portáloch

Milé sestry a bratia, niekoľko desiatok z vás sa na nás obracia s otázkami, ktoré sa týkajú rečníkov 
objavujúcich sa na niektorých súkromných webových portáloch. Odkazy na tieto príspevky sa šíria 
a zaplavujú e-maily či sociálne siete nás všetkých. Okrem iného vás zaujíma nasledujúce: „Sú pove-
renými kazateľmi či evanjelistami Cirkvi adventistov siedmeho dňa? Viete zistiť, koho reprezentujú, 
koho menom hovoria a kto vlastne sú? Vypočuli ste si to, čo hovoria? Ako vnímať ich dôrazy či hod-
novernosť ich posolstva?“

Oddelenie komunikácie SZ CASD nemá pri zahraničných rečníkoch za úlohu to, aby si minútu po 
minúte vypočulo ich príspevky a komentovalo ich vetu po vete. Cirkev adventistov siedmeho dňa sa 
v podobných záležitostiach spravidla obracia na kompetentné zložky CASD v tých krajinách, odkiaľ 
títo rečníci pochádzajú. 

V prípade, ak rečník nenapĺňa, resp. prekračuje určitý rámec slušnosti a pravdivosti, cirkev vidí za 
potrebné na to upozorniť a od takýchto rečníkov sa dištancovať. (Medzi kresťanmi a slušnými ľuďmi 
musí stále platiť, že kázne, články, stanoviská nesmú byť podávané spôsobom, ktorý by prebúdzal ne-
priateľstvo, vášne, napádal či zosmiešňoval presvedčenie druhých ľudí. Informácie, ktoré sa podávajú 
verejne, musia byť starostlivo overené, pravdivé a jednoznačné).

Vzhľadom na tieto skutočnosti plne dôverujeme našim sesterským úniám či združeniam. V  ta-
kýchto prípadoch od nás dostáva podľa potreby každý kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa na 
Slovensku materiály (vždy minimálne z dvoch zdrojov, teda z oficiálnych inštitúcií našej cirkvi v za-
hraničí), ktoré podrobnejšie špecifikujú, prečo sú niektorí rečníci nedôveryhodní a  prečo sa Cirkev 
adventistov siedmeho dňa od takýchto príspevkov dištancuje. Často sa to nemusí týkať obsahu danej 
prednášky či kázne. Pre bližšie informácie sa môžete s dôverou obrátiť na svojich zborových kazateľov, 
vedia vám ich poskytnúť. Posunuli sme im fakty o rečníkoch ako Timo Hoffman, David Gates, János 
Reisinger, Péter Holló či Dávid Fekete a ďalší... Práve o nich dostávalo vedenie SZ CASD v poslednom 
období najviac otázok. Na základe jednoznačných svedectiev, ktoré sme dostali, sa Cirkev adventis-
tov siedmeho dňa dištancuje od všetkých aktivít súkromných osôb a súkromných webových portálov 
(napr. 3AN, Kresťanské filmy webnode a pod.), ktoré propagujú uvedených rečníkov. Napriek tomu, 
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že boli nami upozornení a vyzvaní, aby tak nerobili, vo svojej činnosti pokračujú a zintenzívňujú ju. 
Z toho dôvodu sa množia vaše otázky a nám nezostalo nič iné, iba vás informovať. 

 Daniel Márföldi, tajomník a vedúci Oddelenia komunikácie pri SZ CASD

Zo života kolportéra
Dnes som navštívila Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov. Pani riaditeľka o knihy 

nemá už dlhší čas záujem, dokonca ma vždy vyženie z budovy. No podarilo sa mi navštíviť pani upra-
tovačku a údržbára. Oni si odo mňa pravidelne kupujú duchovné a detské knihy. Pritom sa to začalo 
jedným CD Detským srdiečkam, ktoré som ponúkla pred rokom na Vianoce pánovi údržbárovi, ktorý 
bol náhodou dole v lekárni. CD pre deti sa mu zapáčilo a odvtedy kupuje všetky knihy, ktoré mu po-
núknem. Aspoň niekto v tejto budove sa poteší z nádherných kníh  a nevyháňa ma preč. Pane, vďaka 
za pripravené srdcia ľudí, ktorých mi dávaš do cesty!

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Pozvánka na stretnutie Generácie 50 plus
Téma: Z údolia na vrchol…
Miesto: Hotel „Stupka“ TÁLE; Termín: 1. 4. – 7. 4. 2019; Cena: 5 dní = 180 eur, 7 dní = 240 eur
Celý týždeň si môžete užívať krásnu prírodu, vychádzky, výlety, neobmedzené wellness a večery 

so zaujímavými hosťami. 
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Pre ďalšie informácie a  prihlášky používajte e-mail: generacia50@gmail.com  
tel.: +420 602 793 564

Organizuje: Vedúca oddelenia žien pri ČSU CASD Iveta Halešová

Podpora ADRA KIT-u v rámci celosvetovej kampane Giving- 
Tuesday

Globálna charitatívna kampaň #GivingTuesday 
pripadla tento rok na utorok (27. novembra). Raz 
do roka v rámci tohto podujatia môžu ľudia vo vyše 
100 krajinách sveta robiť dobré skutky a byť štedrí. 
My na webe slovenskej podoby GivingTuesday bo-
jujeme o vašu priazeň s našou kampaňou „Dôstojný 
život“ na podporu nášho ADRA KIT-u.

Ako viete, pred rokom sme založili KIT (Krízový 
intervenčný tím), ktorý poskytuje obetiam násilia 
komplexnú psycho-sociálnu a právnu pomoc. Aby 
KIT mohol fungovať ďalej, potrebujeme pokryť 
náklady na dopravu pre krízovú intervenciu 
v  teréne a  odmeny za vykonanú prácu troch expertiek. Podporte finančne našu kampaň za 
nový, dôstojný život pre obete násilia a spoločne povedzme násiliu NIE. Viac o možnosti podpo-
ry ADRA KIT-u nájdete tu: https://www.adra.sk/podporte-adra-kit-giving-tuesday/

Sobota s „ADROU“ v znamení boja proti násiliu
Celý tento rok oslavujeme 25 rokov existencie našej humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA 

Slovensko. Počas letnej oslavy výročia ste sa mali možnosť viac či menej formálne dozvedieť – ako 
pomáhame v najchudobnejších regiónoch sveta, ale aj doma na Slovensku. Aj tento rok vám počas 
Soboty s „adrou“ (8. decembra) priblížime našu prácu a možnosti, ako sa môžete do pomoci za-
pojiť spolu s nami.

Zameriame sa najmä na dôležitú kampaň „Dôstojný život“, boj proti násiliu a prácu nášho 
KIT-u. Hoci to nie je veselá téma, dá sa podať starším i deťom záživne, citlivo a poučne. Tešíme sa na 
vás a vaše otázky – doobeda počas prezentácie v zboroch CASD plus v Bratislave aj poobede – osobne 
počas diskusie s hosťami a kvízu. 

Viac informácií tu: https://www.adra.sk/sobota-s-adrou-2018/
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V zástupoch okolo Ježiša…
V októbri tohto roka hostila rumunská Bukurešť  Prvý európsky adventis-

tický kongres ľudí so špeciálnymi potrebami. S mottom „Viera bez hraníc“ sa 
na tejto udalosti stretlo viac ako 200 účastníkov z 15 európskych krajín – nie-

len ľudia so špeciálnymi potrebami, ale aj tí, ktorým záleží na vzájomnom prijatí a na odstraňovaní 
zbytočných hraníc medzí ľuďmi. Vôbec nebolo rozhodujúce, či niekto nepočuje, nevidí, pohybuje sa 
na vozíku alebo je inak odlišný – všetky bariéry boli prekonávané aj vďaka tlmočníkom znakového 
jazyka, zapisovateľom pre nepočujúcich, sprievodcom nevidomých, asistentom pre ľudí s pohybovým 
obmedzením a  mnohým dobrovoľníkom. Počas niekoľkodenného bohatého programu nechýbala 
hudba, duchovné slovo, ale ani pantomíma alebo zábavné a športové aktivity, na ktorých sa spoločne 

zúčastnili ľudia s postihnutím i bez postihnutia. Účastníci so špeciálnymi potrebami tu slúžili svojím 
obdarovaním úplne rovnocenne všetkým ostatným – napríklad úchvatný spevák na vozíku alebo 
nevidomé dievča skvele tlmočiace z rumunčiny do angličtiny a naopak. Keď sa človek porozhliadol 
okolo seba, pripadal si tu tak trochu ako v zástupoch okolo Ježiša Krista, ktoré boli plné práve ľudí 
s rozmanitými špeciálnymi potrebami. A boli sme vlastne svedkami i zázraku – nie zázraku telesného 
uzdravenia niekoho s postihnutím, ale zázraku ich rovnoprávneho prijatia v spoločenstve cirkvi. 

Celý program bol online prenášaný rumunskou adventistickou televíziou HopeTV a v sobotu odpolud-
nia prišli účastníkov osobne pozdraviť aj zástupcovia rumunskej vlády a neziskového sektora. Stretnutie 
bolo tiež príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov a hľadania možností vzájomnej podpory a spo-
lupráce v tejto službe naprieč celou Európou. Budúci podobný kongres by sa mal uskutočniť v Taliansku.

Informácie o Adventistickej službe ľuďom so špeciálnymi potrebami a kontakty sú pre vás dostup-
né na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

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



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri 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. 

2. Vzdelávanie laických kazateľov Banská Bystrica 2

9. Výbor SZ CASD Považská Bystrica

29. Zbierka 13. soboty pre Juho-Ázijsko-Pacifickú 
divíziu

december 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík M.          

Čík P. Zlaté Moravce Piešťany      

Škrla M.        

Kern B. Olomouc ASI Blatné Remety Žilina D

Márföldi D. Zvolen Nitra 1 D D D

Bielik S. Sereď Rankovce Pov. Bystrica Vaďovce D

Kolesár F. LIVIN 5 ASI Olomouc Brezno Martin D

Plachý J.   Topoľčany      

Špalek R.          

Novota J.          

Soós B. Brezno BA1 prenos B. Bystrica 2 Trnava  


