
„Preto sa vo všetkom musel PriPodobniť bratom...

... aby sa stal milosrdným a  verným veľkňa-
zom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože 
sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomá-
hať tým, čo sú skúšaní.“ (Žid 2,17)

Pán Ježiš žil v dobe, kedy jedinnými doprav-
nými prostriedkami boli ťažné zvieratá,  vozy, 

lode – neexistovala tisícka vymožeností dneška vrátane telefónu či internetu. Ako nám 
teda môže rozumieť dnes v spleti rôznych moderných pokušení? Veď i jeho ľudské telo bolo 
o dvetisíc rokov menej degenerované hriechom, ako je už to naše, ani neprechádzal nástra-
hami manželských nedorozumení a konfliktov ako my... A takto by sme mohli pokračovať 
v nekončiacom výpočte našich ľudských nevýhod. Môžeme sa vážne zamýšľať nad tým, či 
to nemáme oveľa ťažšie ako On. Za všetkými rôznymi pokúšaniami však odjakživa stál satan 
s celou svojou armádou padlých anjelov. Po získaní kontroly nad človekom si bol takmer istý 
svojím víťazstvom a trvalou nadvládou nad ľuďmi. Tak by to bolo, aj keby sa sám Stvoriteľ 
nerozhodol stať človekom, poraziť satana a zachrániť ľudstvo. Ako to však dosiahnuť, a pri-
tom zostať Bohom i človekom? Ako spojiť dve prirodzenosti do jednej bez toho, aby ani jedna 
z nich neprišla o svoju podstatu? Ako sa stať človekom bez Adamovho podriadenia sa hriechu 
a satanovi, a pritom žiť v zdegenerovanom tele človeka? Písmo Sväté to objasňuje takto: „Keď 
prišla plnosť času“, prišla na svet bytosť „jedinečná svojho druhu“. Bytosť, ktorá ako jediná 
z ľudí nemusela prežiť znovuzrodenie – oslobodenie z dôsledkov Adamovho hriechu. Bytosť, 
ktorá sa však musela vysporiadať so všetkými nástrahami a pokušeniami tak isto ako každý 
znovuzrodený kresťan, no bez jediného zlyhania. 

 „A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.“ Jeho sľub 
pomoci všetkým bojovníkom viery stále verne pretrváva...

Bohumil Kern, predseda SZ CASD, vedúci kazateľského oddelenia a oddelenia náboženskej slobody
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oznamy

Teologická konferencia o ospravedlnení vierou

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa pozýva bratov 
a sestry na Teologickú konferenciu o ospravedlnení vierou, tiež so zameraním na ak-
tuálnu otázku perfekcionizmu, ktorá sa uskutoční v  nedeľu 17. 2. 2019 v  aule SZU 
v  Banskej Bystrici na Bernolákovej ulici č. 2. Hlavným rečníkom bude dekan teolo-
gickej fakulty Andrewsovej univerzity CASD z USA, Jiří Moskala, PhD. Svoje príspevky 
prednesú aj zástupcovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku János Cserbik 
a István Stramszki. Účastníci budú môcť rečníkom položiť otázky, na ktoré bratia radi 
odpovedia.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Zo života kolportéra
Zazvonil telefón a  hneď po zodvihnutí sa mi predstavil zákazník, ktorého už pár rokov 

poznám – pán farár z nášho mesta. Do telefónu sa ozval dosť neisto a na začiatku sa spýtal, 
či som ja ten, čo predávam knihy. Spýtal sa, či by som sa mohol u neho zastaviť, že by mal 
záujem znovu o tie malé kalendáre, ktoré som mu dával aj po predchádzajúce roky. V dohod-
nutom čase som prišiel, aby som mu odovzdal kalendáre. Samozrejme, môj kufrík obsahoval 
viac titulov, ktoré mohli v ten deň zostať na tejto fare a následne sa dostať ďalej medzi ľudí. 
Odchádzal som z tohto miesta vďačný Pánu Bohu aj za tento spôsob práce. A tiež s túžbou, 
aby tieto kalendáre a ostatné tituly, ktoré tam zostali, priniesli posolstvo nádeje a povzbude-
nia všetkým, ktorým budú darované.

Oddelenie knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Projekt LIGHT Slovensko

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali 
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ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom 
mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.“ Ján 15,16.17

Milé sestry a milí bratia,
pre všetkých, ktorí túžia účinnejšie slúžiť nášmu Spasiteľovi a spolupracovať s Ním na prí-

prave našich blížnych na jeho druhý slávny príchod, a ktorí chcú byť lepšie vzdelaní a pripra-
vení na zdravotno-misijnú službu, otvárame projekt LIGHT Slovensko v Žiline. 

Ide nielen o vzdelávací program, ale aj o praktickú výučbu zdravotných masáží, cvičenia 
a tiež prípravu na vedenie klubov zdravia, výstav zdravia (Health Expo), lektorstvo programu 
NEW START, kurzov varenia a vyškolenie pre prácu v sanatóriu podľa rád a návodu najväčšie-
ho Lekára, ako sú nám sprístupnené prostredníctvom diela sestry Whiteovej. Každému, kto 
túži a chce sa do tohto programu zapojiť, ochotne poskytneme bližšie informácie o celom 
projekte na nižšie uvedených kontaktoch. 

Želáme všetkým prežitie novej skúsenosti s  naším osobným Spasiteľom a  zmocnenie  
Duchom Svätým na Jeho zdravotno-misijnú službu na prospech, uzdravenie a vedenie všet-
kých k Nemu a príprave na druhý slávny príchod nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. 

Božie požehnanie vám všetkým želá a teší sa na vás tím projektu LIGHT Slovensko. 

MUDr. Milan Moskala, vedúci projektu LIGHT Slovensko 
Jaromír Novota, vedúci oddelenia pri SZ CASD 

Kontakty pre viac informácií:
MUDr. Milan Moskala, +420 732 863 770, milanmoskala@hotmail.com 

Mgr. Janka Tartaľová, + 421 907 602 965, jtartalova@azet.sk

Listy z osamelého ostrova
Možno si niektorí na tento dokumentárny seriál spomínate. Obsahuje sedem dielov veno-

vaných siedmim cirkevným zborom, tak ako sú uvedené v Zjavení Jána. Spolu s evanjelistom 
Markom Finleym môžete navštíviť tieto miesta Malej Ázie, dotknúť sa ich histórie a vypočuť 
si aktuálne posolstvo pre nás od nášho Spasiteľa. Je to výborný doplnkový materiál ku štúdiu 
úloh sobotnej školy. 
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2 DVD  3,- €  (do vypredania zásob; v  prípade samostatnej zásielky poštovné  
3,-€; spolu s inými objednávkami poštovné 0,-€)

Produkt si môžete objednať prostredníctvom 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

Navštívte diskusie ADRA KIT-u o odhalení 
manipulácie vo vzťahu 

Členky Krízového intervenčného tímu (KIT) organizácie ADRA Slovensko vstúpili do roku 
2019 s  predsavzatím: naďalej hovoriť nahlas o  násilí, organizovať viac osvetových aktivít 
a vzdelávacích podujatí pre rôzne cieľové skupiny v SR. V najbližších mesiacoch preto (nielen 
v Bratislave) zorganizujú niekoľko diskusií o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu. 

Členky KIT-u si uvedomujú, že okrem krízovej intervencie, sociálnej rehabilitácie, adap-
tácie klientov a klientok, plus advokácie je dôležitá tiež prevencia. V najbližších mesiacoch 
bude preto ich pozornosť nasmerovaná na ľudí, ktorí sú v procese zamilovanosti, budovania 
vzťahu a nepoznajú varovné signály toho, že sa možno ocitli v násilnom zväzku. Stať sa to 
totiž môže každému a každej z nás. 

Odborníčky KIT-u sa budú snažiť počas diskusií opísať známky manipulácie vo vzťahu, na-
črtnú tiež, ako možno riešiť i predchádzať takýmto situáciám a násilným vzťahom. Prítomní 
sa zároveň dozvedia, čo robiť v prípade, že sa stali svedkami domáceho či sexuálneho násilia 
vo svojom okolí. Diskutovať sa bude otvorene o stále tabuizovanej téme spoza zatvorených 
dverí našich domácností. Lebo o násilí nemožno mlčať.

Vstup na diskusie je voľný, prostredie bezpeč-
né. Dátumy diskusií budú zverejňované priebežne 
– oplatí sa preto pravidelne sledovať web KIT-u, 
 ako aj fanpage ADRA Slovensko na Facebooku. 
Viac o našej komplexnej pomoci obetiam násilia 
nájdete na stránke: https://www.adra.sk/po-
moc-obetiam-nasilia-kit/
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Podujatia sa realizujú vďaka podpore MV SR v rámci projektu v oblasti Prevencie krimi-
nality 2018. 

Text a foto: ADRA tím (www.adra.sk)

Adventistická služba nepočujúcim hľadá 
záujemcov o znakový jazyk

Adventistická služba nepočujúcim, ktorá sa aj v našej únii začala v priebehu posledných 
niekoľkých rokov rozvíjať, je veľmi závislá od našej ochoty prekonávať najmä obrovské komu-
nikačné bariéry, ktoré stoja medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Ľudia, ktorí sa ako nepočujúci 
narodili, sa obvykle nedokážu naučiť jazyk okolitej väčšinovej spoločnosti – teda bežnú ho-
vorovú a písanú reč na úrovni dostačujúcej na kvalitné vzájomné dorozumievanie v bežných 
životných situáciách. Ich „materským jazykom“ je obyčajne znakový jazyk nepočujúcich, kto-
rý je však úplne samostatným špecifickým komunikačným systémom. No ten zase neovláda 
veľká väčšina spoločnosti a nepočujúci sa tak ocitajú v komunikačnej izolácii, závislí od služby 
tlmočníkov znakového jazyka, ktorých je však veľmi málo a ich služba je v našich krajinách 
dostupná pre nepočujúcich vo veľmi obmedzenej miere (okrem iného aj z finančných dôvo-
dov). Niektorí profesionálni tlmočníci navyše odmietajú tlmočiť bohoslužby a náboženské 
témy, ktorým dobre nerozumejú – a majú na to právo. Keď chceme byť ako cirkev otvorení 
i pre ľudí nepočujúcich, existuje teda jediná cesta – zaistiť pre nich v našom cirkevnom pros-
tredí tlmočenie svojpomocne. Práve preto hľadáme záujemcov ochotných naučiť sa znakový 
jazyk a potom slúžiť tlmočením v rámci cirkvi – nielen podľa potreby, ale, samozrejme, aj 
podľa možnosti dobrovoľného tlmočníka. Výuka znakového jazyka v štandardne ponúkaných 
kurzoch vyžaduje určitý čas (na solídne zvládnutie obyčajne aspoň 3 roky – teda 6 polročných 
kurzov s frekvenciou 2 hodín výučby týždenne) a nie je zdarma. Vážnych záujemcov o túto 
službu však veľmi vítame a  vďaka podpore z  projektov spolufinancovaných našou Inter- 
európskou divíziou sme im schopní uhradiť poplatky za tieto kurzy, ktoré si zaistia v mieste 
alebo v blízkom okolí svojho bydliska. Týmto spôsobom už podporujeme niekoľko dobrovoľ-
níkov v Českom a Moravsko-sliezskom združení a veľmi radi rozšírime skupinu aj o spolupra-
covníkov zo Slovenska. Záujemcovia sa môžu prihlásiť J. Slowíkovi prostredníctvom e-mailu 
bezbarier@casd.cz alebo J. Morávkovej na e-mail MoravkovaJitka@seznam.cz. 

Informácie o Adventistickej službe ľudom so špeciálnymi potrebami (vrátane služby ne-
počujúcim) sú pre vás dostupné na webových stránkach http://bezbarier.casd.cz.

Jitka Morávková, koordinátorka Adventistickej služby nepočujúcim v ČSU CASD



Plán návštev zborov

Dôležité akcie vo februári 2019

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. 

február 2. 9. 16. 23.
Pavlík M.     Prievidza Púchov

Čík P.        

Škrla M.        

Kern B. Piešťany BA-Dúbravka Bánovce n/B Myjava

Márföldi D. Bánovce n/B Prešov KE – Cserbik-
Stramszki Lučenec

Bielik S. Levice Banská Bystrica 1 Žilina Košice 2

Kolesár F. LC YFJ 2019 Považská Bystrica Banská Štiavnica YFJ 2019

Plachý J. Múzička Kurz vodcov    

Špalek R.        

Novota J.   Košice 1    

Soós B. Poproč BA1 - prenos Brezno GAIN

1. – 3. MÚZIČKA Kežmarok
1. – 3. NALAĎ SA!! – program mládeže
3. 2. Teologická konferencia Brno
8. – 10. Kurz vodcov 1 Lipt. Hrádok
9. Stretnutie oddelenia zdravia Košice 1
9. – 16. Týždeň kresťanského domova a manželstva
10. Výbor ČSU CASD Brno

17. Konferencia o ospravedlnení vierou  
a perfekcionizme Banská Bystrica

24. Výbor Slovenského združenia CASD Považská Bystrica
25. Edičná rada Advent-Orion Vrútky Vrútky
26. Programová rada Štúdia Nádej Bratislava


