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Viete, akú pieseň zaspievali mudrci
od východu, keď sa prišli pokloniť bábätku Ježišovi? Viete, ako sa vyjadrovali
v modlitbe pri novonarodenom židovskom kráľovi? Viete, aké slová volili v reakcii na návštevu mudrcov Jozef a Mária?
Nikde v Biblii, v evanjeliách, nenachádzapixabay.com
me informácie, ktoré by nám dali odpoveď na tieto otázky. Napriek významu a dôležitosti ich návštevy je mlčanie Biblie v týchto
zmienených oblastiach prekvapujúce, no asi má svoj význam.
Mudrci od východu cestovali niekoľko dní stovky kilometrov s jedným jediným zámerom. Ich cieľom bolo nájsť odpoveď na jedinú, pre nich zásadnú otázku: „Kde je ten
novonarodený židovský kráľ?“ (Mat 2,2)
Ak by si mal opísať svoju poslednú skúsenosť uctievania Krista, o čom by si hovoril?
Niekto by sa zrejme zmienil o niektorých dôležitých myšlienkach z kázne. Iný by asi hovoril o piesni, ktorá mu ulahodila a ktorú si od srdca zaspieval. Možnože iný by si spomenul
na úprimnosť modlitby, ktorá bola vyjadrením hĺbky srdca.
Nič z tohto nie je spomenuté pri uctievaní novonarodeného kráľa u troch mudrcov, aj keď
sú to základné aspekty bohoslužby a uctievania Boha. Biblický záznam nám o týchto dôležitých
aspektoch uctievania nič nehovorí. Text Sv. Písma sa zameriava na niečo iné ako hore zmienené
a zaznamenáva: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mat 2,11.12)
Ako keby z biblického textu vyplývalo, že dávanie je kľúčová časť uctievania. Nie slová,
množenie slov, nie vzletné slová, nie múdre teologické vyjadrenia, ale dávanie. To, že Ježiš
Kristus sa dal svetu, sa u nich prejavilo dávaním Kristovi. Ako je to so mnou?
Samuel Ondrušek, hospodár, vedúci Oddelenia kaplánov,
Správcovstva, Sociálnej služby a Tabity pri SZ CASD

Oznamy
Poďakovanie predsedu SZ CASD
„Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť
a pomoc v pravý čas.“ (Žid 4,16)
Milé sestry, milí bratia v Kristovi Ježišovi, milí spoluveriaci! Božie Slovo nás aj
na prahu nového roku 2022 vyzýva k zotrvaniu v Božej prítomnosti: „Pristúpme s dôverou
k trónu milosti...“
Zotrvať v Božej blízkosti je jediný liek na zachovanie si duchovného zdravia v súčasnej
turbulentnej situácii.
Majme preto neustále pred očami nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a nášho
„Veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný“. Ježiš Kristus veľmi dobre rozumie, akým údolím
tieňov prechádzame. A práve preto, že máme oči uprené na Ježiša Krista, môžeme vidieť
ďalej a prežívať radosť z nádeje na Božie kráľovstvo, kde už žiadne tiene smrti nebudú.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, prajem vám v novom roku 2022 veľa intenzívneho a inšpiratívneho času v Božej prítomnosti, aby Boh v nás mohol vytvárať svoj obraz
a budovať svoj charakter.
A nech vždy, keď to potrebujeme, nájdeme milosť a pomoc v pravý čas od spoluveriacich a od nášho Nebeského Boha a Otca.
František Kolesár, predseda, vedúci Kazateľského oddelenia
a Oddelenia náboženskej slobody pri SZ CASD

Povzbudenie za Oddelenie služby rodinám a Oddelenie komunikácie
„Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si
môj.“ (Iz 43,1)
Priateľu/priateľka, hneď na začiatku, vtedy, keď si sa narodil/
narodila, ťa tvoja maminka pritúlila k sebe, zasypala božtekmi
a šepkala: „Môj synček! Moja dcérka!“ Keď ťa tvoj otec vyhodil
do vzduchu a vzápätí chytil, zakričal, aby to všetci počuli: „Môj syn!
Moja dcéra!“ Keď ťa tvoji starí rodičia vítali na tomto svete, slzy im tiekli po tvári a dookola opakovali: „Môj vnúčik! Moja vnučka!“ Keď si dosiahol/dosiahla nejaký úspech v škole,
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tvoja učiteľka sa hneď pochválila kolegom: „To je môj žiak, to je moja žiačka!“ Keď si sa
zaľúbil/zaľúbila, tak si nie raz počul/počula či vyslovil/vyslovila: „Moja drahá! Môj drahý!“
Tvoje deti ti hovoria: „Moja mamička! Môj ocko!“ Tvoje vnúčatá ti robia radosť, keď kričia:
„Moja babička! Môj deduško!“
Uvedený text hovorí o tom, že aj keby si všetko tu hore uvedené nikdy nezažil, aj
keby si to ani v roku 2021 neokúšal, je tu NIEKTO, KTO ťa pozná, KOMU na tebe záleží, KTO
za teba zomrel, KTO ťa vykúpil a KTO ti hovorí aj dnes: „Môj/moja si ty!“ Nie je to úžasné?
Čoho sa teda báť? Ako vykročiť do roku 2022? Pamätajme, ON je a bude s nami v dobrom aj
zlom. Dôverujme MU, oprime sa o NEHO a nechajme sa NÍM viesť, objať a pritúliť! Aj keby
sme zomreli, aj keby sme tento život stratili, ON nám ponúka večný život, večný pokoj
a večnú vlasť! Záleží len a len na mne a na tebe...
Ako MU odpovieme? ON čaká. ON nežne k tebe i ku mne prehovára: „Neboj sa, veď som
ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.“ (Iz 43,1)
Daniel Márföldi, tajomník, vedúci Oddelenia služby rodinám
a Oddelenia komunikácie pri SZ CASD

Poďakovanie za Oddelenie detí a Pathfinder
A znovu, neprestáva to… už to trvá veľmi dlho… obdobie sucha… Tri roky nepršalo v príbehu, v ktorom Eliáš zohráva dôležitú
úlohu. (1Kr 17-19 kap) Keď sa krízové obdobie skončilo, Eliáš sa pýta
sám seba: môžem ešte niečím žiť?
Aké otázky napadajú dnes tebe? Keď sa to všetko skončí, budem mať z reálneho sveta
depresie? Bude sa mi chcieť umrieť, pretože sa nenaplnili moje očakávania a cítim sa
v tom všetkom sám?
V lete sme mohli zrealizovať množstvo aktivít, táborov a stretnutí. Dokonca ešte aj
jeseň sa dala využiť na množstvo družinoviek naživo, výprav, víkendoviek, vzdelávacích
kurzov (vyše 25 nových ochotných vodcov absolvovalo vodcovský kurz a cez 20 radcov
radcovský kurz. A napriek tomu mávam pocit, že nie sme dosť vďační. Strácame nádej, či
to má, malo zmysel… Zo srdca nám vychádzajú pocity podobné tým, ktoré prežíval Eliáš
kráčajúc smerom na vrch.
Akú tu máme úlohu? Akú nádej máme dnes my dospelí – my rodičia, prarodičia. Môžeme na všetko nadávať, byť naštvaní, spomínať na to, ako to bolo za mladých čias…
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Zdá sa, že to nikomu nepomáha. Súčasní mladí ľudia a deti potrebujú, aby sme sa k nim
vrátili, aby sme boli s nimi. Aby sme žili život s nimi a sprevádzali ich. Takto presne to
počul od Boha Eliáš na vrchu. (1Kr 19)
Hospodin mu povedal: „Vydaj sa na spiatočnú cestu ... mám tam ešte ľudí, ktorí ťa
potrebujú… Nezostal si v tom sám, ako tvrdíš, mám pre teba úlohu.
Vieš, čo teraz prežívajú deti a mladí ľudia? Vieš o ich potrebách? Ak nie, práve teraz je
čas na zastavenie sa a načúvanie tichému Božiemu hlasu, ktorý ťa chce nasmerovať, dať
ti do srdca pokoj, uistiť ťa, že to má vo svojich rukách a že tu nie si sám… On tu má ľudí,
ktorým sa treba venovať, aby pokračovali v zverenej úlohe. A to je tiež úloha každého
Pathfindera – toho, kto hľadá Cestu. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si nám ukázal Cestu.
Ďakujeme, že si Svetlom na našej ceste aj v ďalšom darovanom roku. (Ž 119,105)
Ďakujem Bohu za všetkých, ktorí nezabudli na tých najmenších, a prajem sebe i vám,
aby sme mohli prežiť čo najviac radosti a mali silu pri sprevádzaní tých, ktorí sa buď
na Cestu ešte nerozhodli nastúpiť, alebo sú na nej len krátko.
Malý Strom (Ján Šolc), vedúci Oddelenia detí a predseda klubu Pathfinder pri SZ CASD

Poďakovanie za knižných evanjelistov
Milé sestry a bratia, ďakujeme za vašu doterajšiu podporu
a modlitby. Kniha s dobrým obsahom je silným nástrojom, ktorý má
moc nasmerovať čitateľa k zdroju všetkého pokoja a lásky, ktorá sa zjavuje v Ježišovi Kristovi. Želám vám do nového roku 2022 všetko dobré.
Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas! (Pr 15,23)
Rastislav Špalek, vedúci Oddelenia knižnej evanjelizácie pri SZ CASD

Poďakovanie za Oddelenie služby ženám
Drahé naše dámy,
končí sa ďalší rok, možno bol pre vás
ťažší, možno ľahší... Chceme vám vyjadriť
veľké ĎAKUJEM! Za všetko, čo robíte pre svojich blízkych, deti, rodičov, priateľov, známych i neznámych. Boh vidí, keď ste unavené,
smutné, vyčerpané, osamelé, nešťastné, frustrované. Boh pri nás stojí VŽDY a za každých
okolností; a miluje nás VŽDY a za každých okolností. A Boh nám hovorí:
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„Milujem ťa, drahá moja, a VŽDY ťa budem milovať! Nemusíš pre to nič urobiť.“
Ďakujeme, že s Ním kráčate.
Danka, Gabika, Ivanka, Lucka za oddelenie Služby žien pri SZ CASD

Poďakovanie za Oddelenie Sobotnej školy
Milé sestry, bratia a priatelia, rok 2021 sa chýli ku koncu
a bol to už druhý rok poznačený pandémiou a zatvorenými zbormi. O to viac oceňujem prácu učiteľov sobotnej školy za ich ochotu
učiť nielen v našich modlitebniach, ale aj v online priestore, kde to je predsa len o niečo
náročnejšie. Tak isto vám, účastníkom sobotnej školy, za vaše usilovné štúdium a zdieľanie sa v rámci tried. No predovšetkým ďakujem nášmu milému Pánu Bohu za úžasné témy,
ktorými sme sa mohli tento rok navzájom obohacovať, a za možnosti, ktoré nám otvára napriek represiám, ktoré znášame pre pandemickú situáciu. Aj každodenné štúdium
Biblie prostredníctvom úloh sobotnej školy je spôsob, ktorým môžeme prebývať v úkryte
Najvyššieho. Preto vám prajem do nového roka naplnenie tohto krásneho žalmu:
Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi:
„Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“ On ťa vyslobodí z osídla lovca
a zo zhubného moru. Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom
a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru,
čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. (Ž 91,1-6)
Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia sobotnej školy pri SZ CASD

Poďakovanie za zdravotných evanjelistov
Milé sestry a milí bratia, ďakujem Bohu, že nám aj v tomto
neľahkom roku bol nádejou a útechou. Je mojou túžbou pre nás
všetkých v roku 2022, aby sme nestratili pohľad na neho a mohlo
sa vyplniť Pavlovo želanie: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán
je blízko!“ (Flp 4,4.5)
Jaromír Novota, vedúci Oddelenia Zdravia pri SZ CASD
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Poďakovanie za Oddelenie výchovy a vzdelávania
„Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachraňovať a Jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby
nepočulo.“ Každý, kto sa pozrie na uplynulý rok, dosvedčí
pravdivosť týchto slov. Niet pochýb, že najmocnejšia a najláskavejšia bytosť vesmíru stojí
za svojím stvorením a pri ňom. Ak je s nami, pri nás, v nás a bojuje za nás, čoho a koho
by sme sa mohli báť? Leda tak svojej nerozumnosti, bláznovstva a „múdrosti“, ak sa ruky
Otcovej pustíme a svoje ucho uzavrieme pred Jeho prosbami a radami. Vďaka, Pane za minulosť, pri pohľade na ňu sa nebojím ani budúcnosti najbližšieho roka.
Jozef Kučera, vedúci Oddelenia výchovy a vzdelávania pri SZ CASD
Poďakovanie za Oddelenie mládeže
Milé sestry a bratia v Kristovi, dovoľte mi za oddelenie mládeže poďakovať v prvom rade nášmu veľkému Bohu,
že napriek rôznym obmedzeniam a zákazom sme dokázali
usporiadať rôzne mládežnícke akcie s rekordne vysokou
účasťou! Veľakrát som sa stretol s názorom, ako sú mladí
ľudia psychicky najviac postihnutou generáciou v tejto pandémií. Urobil som si taký malý
osobný prieskum medzi mladými ľuďmi. Nestretol som sa ani s jedným mladým človekom,
ktorý by mal nejaké depresie. Som presvedčený, že práve viera v Boha pomáha našim
mladým aj v týchto časoch – vďaka Bohu za to!
Veľmi by som chcel tiež poďakovať všetkým vedúcim mládeže na Slovensku za ich
obetavú prácu v neľahkých časoch a veľká vďaka patrí tiež môjmu úžasnému tímu výboru
mládeže (Janka Kolesárová, Barča Ondrušková, Timo Gurka, Nicole Duranová, Ferko Tóth,
Gabko Kopilec a Kristy Kulcsárová), s ktorými som mal tú česť spolupracovať.
Milí čitatelia, do nového roku 2022 by som vám chcel popriať tri veci: veľa zdravia, viac
času na vzťah s Ježišom a viac odvahy byť tu aj pre druhých.
Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia mládeže pri SZ CASD

Rok 2021 s deťmi
Milí rodičia, učitelia, starí rodičia, zborové tety a ujovia. Ďakujem vám, že ste sa aj
v tomto náročnom roku podelili o radosť zo spoznávania Pána Boha aj s „našimi“ zboro–6–

vými deťmi. Špeciálne ďakujem každému učiteľovi, ktorý s deťmi
pracoval aj v online režime. Pretože o čo je to náročnejšie, o to viac
to pre deti znamená. Ďakujem aj rodičom, ktorí napriek zatvoreným
zborom neprestali viesť deti k Bohu a vychovávať budúce generácie
našej cirkvi. Ďakujem aj každému, kto sa za deti a prácu s nimi modlil a priložil tak srdce k dielu. Ďakujem nášmu milujúcemu Bohu
za možnosť aj tento rok pracovať s deťmi, študovať s nimi Bibliu, objavovať Krista a prejsť
s nimi kúsok ich cesty životom.
„Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.“ (3. Jánov list 4)
Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia Detskej Sobotnej školy pri SZ CASD

Poďakovanie za Vydavateľstvo Advent-Orion
Milí naši čitatelia, bratia, sestry, priatelia,
chceme vám poďakovať za váš záujem o publikácie z nášho vydavateľstva, ako aj za modlitebnú a osobnú podporu v minulom roku.
Rok, s ktorým sa pomaly lúčime, bol akýmsi tréningom na čas skúšok, ktoré prídu. Nastavil zrkadlo našim charakterom, našim hodnotám, vzájomným vzťahom, postojom k cirkvi,
vláde a k našej viere. Viacerí z nás stratili zdravie, priateľov, svojich blízkych a možno aj
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam,
nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.
Biblia, Evanjelium podľa Jána 14,27

Kolektív vydavateľstva Advent- Orion, Vrútky

PF 2022
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vieru a dôveru v Božie vedenie a ochranu. Žijeme v zložitej dobe, kedy je ťažké orientovať
sa v spleti rôznych názorov a teórií. Boli by sme radi, keby aj v roku 2022 publikácie z nášho vydavateľstva obohacovali váš život, upevňovali vašu vieru, menili charakter na Boží
obraz a pomáhali vám v orientácii na ceste do našej novej vlasti.
Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ
na bázeň pred tvojím menom. (Žalm 86,11)
Ján Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion

Poďakovanie za Štúdio Nádej
29. november 2001 bol dňom, kedy bola
oficiálne zaregistrovaná organizácia Štúdio
Nádej ako neinvestičný fond. Ale už dávno pred tým existovala aktívna skupina dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí svoje schopnosti a čas venovali spoločnému cieľu. Ich túžbou
bolo, aby v slovenskom mediálnom priestore zaznelo jasné posolstvo o prichádzajúcom
Kráľovi a možnosti záchrany pre každého. Keď si spomínam na začiatky, aj keď premýšľam
nad 20 rokmi služby Štúdia Nádej až do dnes, mám veľkú radosť a cítim obrovskú vďačnosť
za Božie vedenie, za kolegov, spolupracovníkov, za významnú podporu cirkvi, za rozhodnutia členov správnej a programovej rady, za ochotných sponzorov, za knižných evanjelistov a sekulárne distribučné siete, ktorí doručovali programy tým, ktorí ich potrebovali.
Boh viedol celý tento veľký tím tak, že Štúdio Nádej je svojou produkciou dobre známe
nielen v našej cirkvi, ale aj u iných kresťanov, a niektoré z programov si získali aj neveriacich. Ak dovolíte, uvediem niekoľko čísel, ktoré ma napĺňajú radosťou a vďačnosťou:
Tri najrozšírenejšie projekty:
Animované biblické príbehy od roku 2009 predaných 123 871 DVD (v roku 2020
predaných 4 173 DVD)
Animované príbehy velikánov dejín od roku 2014 predaných 31 222 DVD (v roku
2020 predaných 1 651 DVD)
Biblické príbehy vlastný najdlhší 96-dielny seriál rozhlasových hier, od roku 2007
predaných 8 763 CD.
Počas 20-ročnej existencie bolo predaných 289 971 nosičov a zrealizovaných 98 audiovizuálnych projektov, z toho 20 seriálov s 373 dielmi s celkovou dĺžkou 604 hodín.
Naše programy boli a sú vysielané v 32 celoplošných a lokálnych televíziách
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(RTVS, TA3, TV Lux, TV Noe, Life TV...) a v 5 rádiách (Slovenský rozhlas, Rádio Lumen,
Rádio 7, Rádio Pokoj, Rádio Logos).
Spolupracujeme s poprednými 109 slovenskými hercami a 5 režisérmi.
Som vďačný, že som mohol byť pri tom a využiť dary, ktorými ma Boh obdaroval.
Pri rozmýšľaní o minulosti silne vnímam Božiu pomoc, ochranu a Jeho vedenie. Preto sa o budúcnosť Štúdia Nádej nebojím. Modlím sa a prajem novému
riaditeľovi Patrikovi Rolínovi a celému tímu, aby s Božou pomocou pokračovali
pri realizácii rozpracovaných aj nových plánov. Veľmi sa teším a očakávam DEŇ,
keď sa ukáže, aký úžitok toto spoločné dielo prinieslo.
Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

Ďakujeme, priatelia
Menom tímu ADRA Slovensko chceme
poďakovať všetkým vám, ktorí ste nás po celý rok systematicky podporovali, povzbudzovali a aktívne sa zapájali do služby a humanitárnej práce. Aj vďaka vám sme mohli slúžiť
pri katastrofách, nasýtiť hladujúcich, podať vodu tam, kde vody niet, uľahčiť život ľudí bez
domoviny i bez domova a postarať sa počas pandémie o tých najzraniteľnejších.
Naša pomoc na Slovensku, ale aj v Česku, v Ugande a Rwande, v Srbsku, Libanone, Turecku, Albánsku... nebola jednoduchá, ale veľmi užitočná. Sme radi, že ADRA môže spolu
s vami plniť poslanie slúžiť núdznym a byť práve tam, kde nás ľudia potrebujú najviac.
ADRA tím

Misia Afrika pokračuje
Práve sme sa šťastne vrátili z Ugandy, plní dojmov a silných
zážitkov zo stretnutí s obyvateľmi utečeneckej oblasti, kde ADRA
Slovensko buduje farmu a tréningové centrum.
Kambele je jeden z našich zamestnancov na farme. Utiekol
z Konga, kde sa jeho rodina stala predmetom prenasledovania
od polovojenských bánd rebelov, ktorí plienia dediny a brutálne zabíjajú ľudí. Jeho brat tiež prišiel o život, zatiaľ čo Kambele s rodinou stihol utiecť
do Ugandy. V utečeneckom tábore mu však za záhadných okolností zmizla manželka a on
ostal sám s dvoma malými chlapcami – Misaka má štyri a Israeli sedem rokov. Kým on cho–9–

dí do práce, chlapci ostávali doma
sami. Pozvali sme ich teda na farmu a odvtedy sa každý deň hrali pri
nás a spolu s ostatnými robotníkmi
boli hosťami pri našom stole.
V sobotu nás sprevádzal
aj s chlapcami do zboru CASD
Sweswe, kde je členom. A jeho sen?
„Pomôžte mi, aby som mohol svojich chlapcov poslať do adventistickej internátnej školy, aby mali zabezpečené živobytie
i vzdelanie, lebo tu v utečeneckom tábore nemajú šancu...“ Čo človek, to príbeh, a tu ich
je mnoho veľmi smutných.
Sme vďační darcom, ktorí pozitívne zareagovali na našu výzvu
pomôcť miestnemu zboru CASD,
ktorý stavia modlitebňu z dreva
a hliny. Vďaka vašej pomoci sme
mohli dať dokopy šesť miliónov šilingov na zakúpenie okien a dverí
pre tento cirkevný zbor. Aj takúto
podobu má naša pomoc.
Na našej humanitárnej farme sme medzitým dokončili kompletnú elektroinštaláciu,
vykopali 240 metrov kanálov a uložili potrubia na prípojku vody a odpad. Napojili sme
vodovod i kanalizáciu. Najnáročnejšie bolo vykopať a vybudovať veľký septik. Náš traktor nám pomohol navoziť lokálne
tehly, piesok, cement, železo...
Pomohli tiež miestni brigádnici.
Na strechy budov sme doplnili ríne
(čo tu nie je štandard). Dodávatelia
medzi časom dokončujú podlahy,
omietky, maľovky aj obklady sociálnych zariadení. Koncom decem– 10 –

bra by malo byť všetko hotové. Takže sa už tešíme na slávnostné uvedenie do prevádzky.
Počas stretnutia s manažmentom ADRA Uganda sme pripravovali pokračovanie našej
humanitárnej misie. Plánujeme dostavbu domčekov pre dobrovoľníkov.
Aktuálne hľadáme dobrovoľníka, ktorý by bol ochotný pokračovať v misii, ktorú tu
v minulom roku začali Marek a Sandrine Soósovci. Pokiaľ máte nadšenie a ochotu vyskúšať
si prácu dobrovoľníka v zahraničnej humanitárnej misii, určite sa nám ozvite a pošleme
vám viac informácií.
Aj touto cestou chceme poďakovať za modlitby, povzbudenie aj finančnú podporu tohto nášho spoločného programu.
Stano Bielik

Nezabudnuteľný deň pre deti
z detského domova
Pre deti s telesným a mentálnym obmedzením je toto obdobie veľmi ťažké. Ako ich
uchrániť pred nebezpečnou nákazou a súčasne im umožniť zažiť niečo príjemné mimo
stien domova?
ADRA tím pripravil pre deti z domova v Piešťanoch nezabudnuteľný
zážitok. Help team busom ADRA sme
ich zobrali na celodenný výlet. Už samotná cesta v autobuse je pre ne niečo nevšedné. Navštívili sme jaskyňu
Čertova pec, v obore mohli pozorovať
jelene, srnky, kozičky, diviaky... Pre
chlapcov bola však najsilnejším zážitkom návšteva u dobrovoľných hasičov, ktorí deťom
všetko poukazovali a dokonca im dovolili nastúpiť do kabíny hasičského auta a vyskúšať
húkačku. Na pamiatku dostali hasičské prilby.
Zdá sa vám to úsmevné? Ale veď
práve o ten úsmev išlo. Aj toto patrí
k našej humanitárnej práci.
A nasledujúce dni náš malý tím
už zase oblieka ochranné overaly, aby
– 11 –

nastúpil do služieb pri lôžkach seniorov v DSS, kde sa rozmohlo ochorenie covid a je nutné posilniť personál, ktorý tiež ochorel. Niekedy je to veselé a zábavné, inokedy smutné
a ťažké. Taká je služba blížnym, ktorí nás najviac potrebujú.
Zapojte sa s nami do dobrovoľníctva a pomáhajme spolu. Príležitostí je všade dosť,
len sa obzrieť...
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko

S právy

a oznamy

MIMORIADNE OPATRENIE, COVID-19:
Milé sestry a bratia, vzhľadom na nariadenia zodpovedných
štátnych inštitúcií Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské
združenie, prerušuje od stredy 25. novembra 2021 spoločné
sobotné bohoslužby v budovách svojich zborov a skupín vrátane študijných, mládežníckych či modlitebných stretnutí
počas týždňa do odvolania.
Od uvedeného dátumu platia nariadenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 261 a 262, ktoré definujú aj ďalšie podmienky stretávania sa pri krstoch, sobášoch či pohreboch (odkaz na vyhlášky je uvedený dole v predmetnom článku).
Kazatelia môžu vykonávať naďalej svoju službu formou individuálnej pastoračnej starostlivosti, verejné bohoslužby sú podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 261, § 4, písmeno f ) zakázané. Všetky ďalšie informácie a dokumenty sa
vám zobrazia po nasnímaní pripojeného QR kódu.
Vyzývame teda všetky zbory a skupiny Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, aby nariadenia týkajúce sa dočasného zrušenia bohoslužieb vo svojich zboroch
rešpektovali. Zodpovednými za ich realizáciu sú kazatelia a výbory jednotlivých zborov.
Milé sestry a bratia, prijaté opatrenia neznamenajú zastavenie činnosti cirkvi. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Sú pre svojich členov i spoluobčanov k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Svoju službu vykonávajú podľa
potreby, a to buď formou osobnej pastorácie alebo prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Štátne nariadenia rešpektujeme vo vedomí svojej zodpovednosti
– 12 –

pred Bohom i ľuďmi. Pozývame vás všetkých ku spoločným modlitbám a k takým aktivitám, ktoré by neohrozovali bezpečnosť tých, medzi ktorými sa pohybujeme. Kazatelia
zborov a zborové výbory vyzývame k tomu, aby urobili všetko pre zorganizovanie lokálnych zborových online skupín, zameraných na modlitebnú podporu, zdieľanie či spoločné
štúdium Božieho Slova. V neposlednom rade nezabúdajme hľadať všetky možnosti praktickej a povolenej pomoci tým, ktorí ju v našom okolí potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní.
Vedenie SZ CASD, predseda: František Kolesár,
tajomnik: Daniel Márföldi a hospodár: Samuel Ondrušek

Koncoročný výbor SZ CASD rokoval formou videokonferencie
V nedeľu 5. decembra 2021, vzhľadom na aktuálnu situáciu, sa
uskutočnilo 14. rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (SZ CASD) online, prostredníctvom videokonferencie. Podrobné informácie z rokovania sa otvoria po načítaní pripojeného
QR kódu. V predmetnom Spravodajcovi je k dispozícii skrátená verzia.
Úvodom rokovania otvoril tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ČSU CASD) Peter Čík počas krátkeho zamyslenia biblický príbeh nasýtenia 5 000.
Zdrojom požehnania je náš Pán a Spasiteľ. On dáva, čo potrebujeme my aj ľudia okolo nás.
Závisí od nás, či prijmeme „chlieb“ z rúk Ježiša Krista ako učeníci vtedy a tam. Záleží iba
na nás, či ho podáme ďalej tým, ktorí okolo nás hladujú.
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V ďalšom informoval o tom, že na rokovaní delegátov Generálnej konferencie v St.
Luis v Missouri v USA od 6. do 11. júna 2022 budú Slovenské združenie CASD zastupovať
delegáti Daniel Márföldi, Jozef Kučera a Dušan Kováčik. Za riaditeľa Štúdia Nádej bol
zvolený únijným výborom Patrik Rolin zo zboru Bánovce nad Bebravou.
Predseda SZ CASD František Kolesár zdôraznil, že za posledné štyri mesiace sa rozbehla na Slovensku tzv. stolčeková evanjelizácia s literatúrou. Cirkev počas obdobia uzatvorenia bohoslužieb pokračuje v činnosti online s tým, že kazatelia zborov v spolupráci
s ich výbormi robia všetko pre zapojenie svojich členov do miestnych zborových online
video stretávaní.
V sekcii organizačných záležitostí výbor SZ CASD aktualizoval tzv. Smernicu ohľadom
rečníkov vo zboroch SZ CASD. Zmena sa týka zrušenia papierových preukazov, ktorý sa
nahrádza zoznamom laických kazateľov v Cirkevnom informačnom systéme Česko-Slovenskej únie CASD, neustále aktualizovanom tajomníkmi zborov SZ CASD. Následne na to bolo
schválené obnovenie skupiny Veľký Krtíš pri materskom zbore Lučenec a zároveň aj zrušenie už neexistujúcich skupín Badín, Nitra 2 a Markuška. Členovia výboru sa oboznámili aj
s plánom akcií, zbierok a tematických sobôt na rok 2022, ktorý akceptovali.
Výbor SZ CASD konštatoval, že považuje súčasný model, teda súčasnú úniu združení,
za najviac vyhovujúci kritériám pre efektívnu správu cirkvi na území Česka a Slovenska
a nepovažuje za potrebné zvolanie mimoriadnej konferencie únie k predmetnej záležitosti. Výbor SZ CASD odporúča, aby sa v roku 2024 konala jedna slávnostná konferencia pre
jej všetky štyri organizačné zložky.
Čo sa týka personálnych otázok, výbor Slovenského združenia CASD zobral na vedomie,
že od 1. septembra 2021 odišiel do dôchodku kazateľ Stanislav Byrtus. Od januára 2022
odchádzajú do dôchodku kazatelia Jozef Kopilec a Daniel Komora.
Výbor SZ CASD schválil rozpočet na rok 2022 a účtovnú závierku za rok 2020. Okrem
toho bola schválená aj finančná podpora k zmierneniu následkov požiaru rodinného domu
spoluveriacich v Kolároviciach.
V oblasti stavebných aktivít cirkvi hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Samuel Ondrušek informoval o tom, že projekt novej modlitebne
na Šarišskej ul. v Košiciach je hotový, no finalizujú sa ešte profesie. Bola podaná
žiadosť o územné konanie, no žiadosť o stavebné povolenie sa bude podávať až vtedy, keď výbor SZ CASD projekt a celkový rozpočet schváli. Okrem toho bola schvále– 14 –

ná rekonštrukcia budovy detskej škôlky pri zborovom dome v Trnave, ako aj zámer
realizovať opravu fasády, zateplenie zborového domu a rekonštrukciu elektrickej
prípojky v Žiline.
Záverom predseda VSZ František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Pomôžme spolu spoluveriacim po požiari
Milé sestry a bratia, drahí spoluveriaci!
„A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu,
radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1Kor 16, 26.27)
S veľkým zármutkom a s hlbokým súcitom sme prijali správu o tom, že v stredu, 24.
novembra, v ranných hodinách došlo k veľkému požiaru rodinného domu Šadlákovcov,
našich súrodencov v Pánu Ježišovi Kristovi v Kolároviciach. Šadlákovci sú členmi zboru
Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Žiline. Vďaka Božej milosti sú v poriadku, no ich
dom bol požiarom zničený. Sme spolu s nimi vďační za všetkých dobrovoľníkov i profe-
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sionálov, ktorí pomáhali priamo na mieste s uhasením požiaru, ako aj tým, ktorí stále
pomáhajú pri odstraňovaní jeho následkov. Čo nespálil oheň, zničila voda. Našim milým
spoluveriacim v podstate nič nezostalo, všetko v dome bolo zničené. Napriek tomu sa
túžia do domu vrátiť. Čakajú ich však veľké výdavky. Je potrebné strhnúť strechu, podkrovie a jedno poschodie, následne na to spraviť nový krov a potom pristúpiť k postupnej rekonštrukcii celého domu.
Táto tragická udalosť sa dotýka nás všetkých, a preto vyhlasujeme finančnú zbierku,
ktorou chceme postihnutej rodine vyjadriť okrem morálnej podpory aj svoju praktickú
pomoc, ktorú môžete poukázať na dole uvedený účet:
Číslo účtu: Fio banka, 2500341599/8330
IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599
SWIFT: FIOZSKBAXXX
VS: 112021
Správa pre príjemcu: poziar sadlakovci
Všetci, ktorí pracujú vo svojich mobilných telefónoch s aplikáciami svojich bánk, stačí
po jej otvorení pri zadávaní platby nasnímať tento QR-kód a zadať sumu v EUR podľa
slobodného rozhodnutia darcu.
Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Elektronické knihy zadarmo z Vydavateľstva Advent-Orion
Elektronické knihy, ktoré ponúka Vydavateľstvo Advent-Orion na stiahnutie zadarmo,
sa načítajú po nasnímaní pripojeného QR kódu,
alebo ich nájdete na tomto odkaze:
https://www.adventorion.sk/elektronicke-knihy-zadarmo/

„Trojanjelské posolstvo“ – Desať dní modlitieb 2022
(v slovenskom jazyku)
Ako tradične, aj začiatkom roku 2022 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Tento rok to bude v termíne od 5. do 15.
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januára 2021. Témou stretávania v priebehu týchto dní bude „Trojanjeské posolstvo“.
Okrem štúdia uvedenej tematiky sa môžu účastníci v rámci modlitebných stretávaní
zamerať aj na príhovorné modlitby ohľadne svojich osobných aj zborových potrieb.
Materiály v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie budú do 31. decembra
2021 v slovenskom jazyku vyvesené tu: https://www.casd.sk/
Oddelenie komunikácie SZ CASD

Biblické úlohy 1Q/2022:
So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom

štúdium Biblie 2022

Počas prvého
štvrťroku
So zrakom
2022 budú veupretým
riaci zo zborov
na Ježiša:
Cirkvi adventisPosolstvo
tov siedmeho
Listu Hebrejom
dňa študovať tematiku s názvom:
So zrakom upretým na Ježiša: Posolstvo Listu Hebrejom. Autorom
predmetných Biblických úloh je Félix H. Cortez, profesor novozmluvnej
literatúry na Teologickom seminári
na Andrewsovej univerzite. Materiály
na spoločné štúdium pripravuje Oddelenie sobotnej školy. Na jej stránke
je možné nájsť aj niektoré pomocné
materiály k predmetnej biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich zborových
traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej úlohy v PDF sa vám otvorí po načítaní
pripojeného QR kódu. Všetky ďalšie informácie nájdete tu:
https://sobotnaskola.casd.sk/
Oddelenie komunikácie SZ CASD
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Elizabeth Viera Talbotová

E. V. Talbotová

Ježiš
je víťaz

Zamyslenia na každý deň

Ježiš je víťaz

Ježiš je víťaz – zamyslenia na každý deň
Tak ako každý rok, Cirkev adventistov siedmeho dňa pripravila aj tentokrát zamyslenia
na každý deň v roku 2022 pod názvom JEŽIŠ
JE VÍŤAZ. Autorkou zamyslení je kresťanská
spisovateľka Elizabeth Viera Talbotová, spíkerkou a riaditeľkou Biblického inštitútu Jesus 101,
mediálnej služby, ktorá pre rozhlas a televíziu
vytvára obsah o Ježišovi. Okrem tlačenej verzie (11,5 x 18,5 cm, 374 strán, brož.; cena 7 €),
ktorú je možné si objednať u zborových traktátnikov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bude
možné od 1. 1. 2022 sledovať konkrétne každodenné zamyslenia aj na webovej adrese
https://www.casd.sk/zamyslenie/
Oddelenie komunikácie SZ CASD

Spomienka na letnú akciu: ZAPOJ SA
Bol štvrtok, počasie ako stvorené na manuálnu prácu. Pani Margitka, ktorej naši dobrovoľníci
pokosili, vymaľovali začmudenú izbu a vypratali
smeti zo šopy, nemohla byť prítomná, lebo musela ísť do nemocnice. Jej zdravotný stav je vážny, o to väčšie boli slzy dojatia a šťastia, keď sa
z nemocnice vrátila a videla zmeny, ktoré boli
na dome a okolo neho urobené. Je to neskutočný pocit, niekomu takto pomôcť a potom počuť slová dojatia: „Za celý môj život nikto pre mňa takto nič nespravil, vždy som sa ja snažila
pomáhať ďalším, ale mne len tak nepomohol nikto.“ Dúfame, že aspoň takto si nás mohol
Boh použiť, aby dal tejto milej pani najavo, že Mu na nej osobne záleží a vidí jej trápenie.
Veríme, že má pre ňu prichystané ešte milé prekvapenia, a nebude ich málo.
V lete 2021 prebehla akcia ZAPOJ SA – zapoj sa do služby, napoj sa na Pána Boha.
ZAPOJ SA bola snaha členov zboru Lučenec zapojiť sa do služby pre mesto. Youth for Jesus,
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ktoré sa tu odohralo posledné dva roky, nám ukázalo možnosti. Tentoraz sme boli na rade
my. Neostalo to len pri bláznivom nápade. Vedeli sme, že nás nie je veľa, a preto sme
vyzvali ľudí každého veku (nielen mládež:), aby sa zapojili tiež a prišli nám pomôcť, lebo
BETESDA ich potrebuje. Betesda je naše kresťanské spoločenské centrum, ktoré vzniklo
po YFJ 2019, cez ktoré sme začali slúžiť, no potom do toho prišla pandémia a sťažila našu
snahu o službu. Chceli sme nabrať nový dych cez ZAPOJ SA, a skutočne, každý, kto mohol
(takmer celý zbor), sa zapojil, a okrem nich, aj bratia a sestry z Bratislavy, Nových Zámkov,
Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Zvolena... Boh poslal presne toľko, aby sme to ako zbor
s ich pomocou zvládli. A ja... neprestávam žasnúť, že niečo také bolo možné a že Boh si
môže použiť aj nás, maličký zbor. Verím, že si nás ešte použije.

Vďaka Slovenskému združeniu CASD, ktoré nás podporilo finančne aj personálne, sme
mohli v priebehu jedného týždňa priniesť Dni zdravia, manuálnu pomoc konkrétnym osobám a veľkú hru pre rodiny s deťmi v mestskom parku, za čo sme nesmierne vďační.
Chcem naozaj poďakovať Bohu, že nás neustále učí lekcie, ktoré by sme sa my sami
nikdy nenaučili :
1. Keď máme problém veriť, Ježiš vraví: „všetko je možné tým, čo veria“ a „ľuďom je to
nemožné, ale Bohu je všetko možné“.
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2. Keď Ježiš nasýtil niekoľkotisícový dav z piatich chlebov a dvoch rýb, dokáže použiť
aj maličký zbor, aby oslovil stovky ľudí v meste.
3. Boh pošle presne toľko pomoci, koľko treba (ak Gedeón a jeho 300-členná armáda
stačila, aby padlo 120 000 nepriateľov, tak približne 25 striedajúcich sa ľudí stačí, aby
oslovilo a bolo požehnaním vyše 300 ďalším). Iste, mohlo nás byť aj viac, ale takto si
lepšie uvedomujeme, že nie našou silou ani mocou, ale Božím Duchom to bolo možné.
4. Kráčať po vlnách je bláznivé, nelogické a... predsa možné.
Kiež nás táto skúsenosť sprevádza a posunie k ďalším. Verím, že Boh ich má pripravených ešte
veľa, pretože „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé,
vyvolil si Boh, aby zahanbil silných“ (1Kor 1,27). Jemu patrí najväčšia vďaka, s Ním ide všetko!
Dominika Hlivková, koordinátorka spoločenského centra Betesda

Plán návštev zborov
Tabuľku rozpisu kázní nájdete na našom dynamickom
tlačive, kde sa pružne prejavujú všetky zmeny o aktuálnej
situácii v spoločnosti s ich dosahom na konanie našich bohoslužieb, tu:
https://www.casd.sk/interne-info/stvrtrocne-programy-kazani/

Plán cirkevných akcií a tematických sobôt:
Aktuálnu situáciu, týkajúcu sa plánov akcií, tematických
sobôt či zbierok Slovenského združenia CASD, môžete sledovať na tzv. GOOGLE kalendári cirkvi tu:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y2FzZEBjYXNkLnNr
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
mobil: +421 905 400 052
www.casd.sk

