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úloha a naša úloha

(Mk 4,26–29) Ďalej povedal: „S Božím
kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje
zrno do zeme. 27 Či spí, alebo bdie, vo dne
i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie
ako. Zem sama od seba prináša úrodu:
najprv steblo, potom klas a nakoniec plno
zŕn v klase. Keď potom vydá úrodu, hneď
priloží kosák, lebo nastala žatva.“
Milí priatelia, Ježiš hovorí v podobenstve o dvoch typoch úloh a práce. Jedna je naša
ako občanov Božieho kráľovstva a druhá je Božia. Aké úžasné je spolupracovať so samotným
Tvorcom vesmíru na Božom kráľovstve!
1. Naša úloha spočíva v rozhodnutí sa pre úrodu! Keď chce farmár sadiť, musí mať
plán: kde a ako bude sadiť, následne pripraviť pôdu a potom sa rozhodnúť, kedy bude sadiť. Toto je presne naša úloha. Najprv sa musíme rozhodnúť prezentovať Ježiša Krista, jeho
evanjelium a princípy jeho kráľovstva. Potom potrebujeme mať plán a víziu, ako budeme
postupovať – koho osloviť a ako. Nemenej dôležité je takisto pripravenie pôdy – a to niečo
trvá. Podobne ľudia, ktorým hlásame evanjelium, potrebujú najskôr nejaký čas, aby boli
pripravení ho prijať, aby sa to „semienko“ mohlo ujať. No a posledná a veľmi kľúčová otázka
je, kedy prezentovať Ježiša. U farmára je načasovanie zásadné a takisto je to aj v našom
ohlasovaní princípov Božieho kráľovstva. Prosme Pána o správne načasovanie a správny čas,
kedy „zasadiť“.
2. Božia úloha je v celom tom procese nenahraditeľná! Boh pripravil plán a potenciál
pre rast, poskytuje semeno a hlavne dáva rast! Boh to má celé pod kontrolou a prinesenie
úrody ja zaručené (v. 28–29). Semienko dokonca rastie, aj keď farmár spí a hoci ani úplne
nerozumie, ako ten rast prebieha. Boh totiž mení malé počiatky na veľkú úrodu, a to tak, že
to je bežnému pohľadu skryté kdesi pod zemou! Dokonca sa v tom texte hovorí, že ak je se-

meno zasiate, klíči samo od seba (grécky: automaté). Toto je fantastická správa pre každého
občana Božieho kráľovstva. Nebeské kráľovstvo nemôže zastaviť ani náš spánok, ani naša
neznalosť a nevedomosť, nič, dokonca ani nejaká pandémia! Boh to má celé pod kontrolou
a úroda je zaručená, aj keď sa to celé deje v skrytosti „niekde pod zemou“.
Ten istý princíp nájdeme aj v inom podobenstve u Matúša (13,33): Povedal im ďalšie
podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch
mier múky, takže všetko vykvasilo.“
Drahí priatelia, je na nás, ako sa rozhodneme. Ježiš nám sľubuje, že ak je daná šanca semienku o Božom kráľovstve, on sa postará o jeho rast. Modlime sa o odvahu zasiať a o múdrosť, aby to bolo v správny čas.
Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia mládeže pri Slovenskom združení CASD

Oznamy
MIMORIADNE OPATRENIE: COVID-19 – prerušenie bohoslužieb
Milé sestry a bratia, vzhľadom na nariadenia zodpovedných štátnych inštitúcií Cirkev
adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, prerušuje vo svojich zboroch
a skupinách spoločné sobotné bohoslužby (vrátane spoločných stretnutí mládeže,
študijných skupín a iných verejných činností) od 1. januára 2021 do odvolania. Výnimku tvoria iba obrady ako sobáš, krst a pohreb za účasti maximálne 6 osôb, k ich priebehu
sú však stanovené presné pravidlá, ktoré vyzývame dodržiavať. Kazatelia zborov zostávajú
naďalej vo svojej službe. Vykonávajú ju podľa potreby, a to prostredníctvom telefónov či
iných elektronických komunikačných prostriedkov. Chceme vás v tejto situácii povzbudiť
k modlitbám a štúdiu Božieho slova, hoci v úzkom rodinnom kruhu alebo prostredníctvom
online aktivít. Nezabúdajte hľadať všetky možnosti praktickej a povolenej pomoci tým, ktorí
ju vo vašom okolí potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní.
Kazatelia Slovenského združenia CASD na každý víkend pripravujú tri video kázania, ktoré sú vyvesené aj na YouTube.
a) Za východné Slovensko sú kázania dostupné už v piatok večer tu:
https://www.youtube.com/channel/UCHWJcYbCK4oAw6AuAQGTh0A/featured
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b) Za stredné Slovensko sú kázania dostupné online v sobotu dopoludnia, ale
aj potom v archíve tu:
https://www.youtube.com/channel/UCyHudoEqdpfUh5hUrg4uRvg/featured
c) Za západné Slovensko sú kázania dostupné online v sobotu odpoludnia, ale
aj potom v archíve tu:
https://www.youtube.com/channel/UCcSerYNDVJNzj1iADmREBYA
Okrem toho, každú sobotu čaká na naše deti krátky príbeh. Odvysiela sa tu:
https://www.youtube.com/channel/UCkwZpHjqBgVEtVMn3vioJyQ/videos
Vedenie SZ CASD, predseda František Kolesár,
tajomník Daniel Márföldi a hospodár Samuel Ondrušek

Dôležité odkazy na informačné linky SZ CASD nájdete tu:
Neustále aktualizované informácie týkajúce sa koronavírusu:
https://www.casd.sk/mimoriadne-opatrenie/
Odkaz na neustále aktualizovaný facebookový profil SZ CASD:
https://www.facebook.com/szcasd/
Odkaz na neustále aktualizovaný instagramový profil SZ CASD:
https://www.instagram.com/szcasd/
Príspevky Oddelenia ZDRAVIA SZ CASD:
https://www.casd.sk/prispevky-oddelenia-zdravia-ku-covid-19/

Prednášky k biblickým úlohám aktuálneho štvrťroku
Milí priatelia, na Slovensku máme veľkú prednosť, že na stránke Oddelenia SOBOTNEJ
ŠKOLY, okrem príspevku HopeTV z Česka, si
každý z nás môže pozrieť aj výklad predmetnej biblickej úlohy v slovenčine v podaní
kazateľa Jozefa Kučeru. Uskutočňuje sa vždy
v piatok večer predtým, než na druhý deň
v sobotu prebehne štúdium biblickej úlohy
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v domácich alebo online skupinkách. Vďaka Bohu za túto možnosť! Obe videá súvisiace so Sobotnou školou nájdete každý piatok najneskôr o 18.00 tu: https://sobotnaskola.casd.sk/.
Všetky príspevky za prvý štvrťrok 2021 nájdete tu: http://bit.ly/sobotna_skola_IQ2021
Pavel Moudrý, vedúci Oddelenia Sobotnej školy pri SZ CASD

ZÁKLADY VIERY A VEDY – online seminár tlmočený do slovenčiny!
Milí vedúci zborov, tajomníci, vedúci misie, biblickí pracovníci a kazatelia, ponúkame
vám zaujímavú možnosť online seminárov na tému VEDA a VIERA, ktoré sú simultánne tlmočené aj do slovenčiny. Účasť je zdarma, nutná je však registrácia tu:
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA
Prednášajúcou je Dr. Noemi Duránová,
riaditeľka európskej pobočky Geoscience Research Institute.
Webináre sú určené každému, koho
zaujíma vzťah medzi dvoma zdanlivo
vzdialenými pojmami: náboženská viera
a vedecké znalosti. Stoja proti sebe? Sú
od seba úplne nezávislé? Ladia spolu?
Dopĺňajú sa? Kresťania veria, že Boh je
autorom Biblie a tvorcom prírody, a tak by poznania čerpané z týchto dvoch zdrojov mali byť
vždy v súlade. Je to tak, alebo to tak nie je? Toto sú témy, ktorým sa budeme venovať.
Online webinár sa uskutočňuje raz týždenne, každú stredu od 27. 1 do 12. 5. 2021
od 19.30 do 20.15 hod.
Záznamy z prednášok nájdete tu (je možné vybrať si slovenskú verziu):
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ/videos
Oddelenie komunikácie pri SZ CASD

Zborník študentských prác 2019/2020
Adventistický teologický inštitút vydáva elektronický zborník študentských prác. Ide o texty, ktoré môžu byť obohatením pre ďalších
študentov aj kazateľov s dlhoročnou praxou. Plánujeme týmto spôso–4–

bom každý rok zverejniť niektoré zo zaujímavých prác. Nechceme navyšovať náklady, a preto
tento zborník vydávame iba elektronicky. V PDF je k dispozícii tu:
https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2021/02/STUDENTSKE_PRACE_ATI_2020.pdf
Marek Harastej, riaditeľ Adventistického teologického inštitútu

Deťom, rodičom, učiteľom
Vzhľadom na zatvorené zbory a obmedzenie stretávania sa
pripravujeme na jarné obdobie:
• online škôlka pre menšie deti – odkaz na jej vysielanie
nájdete na cirkevných stránkach, prvé vysielanie bude
pravdepodobne v polovici marca (dovtedy odporúčame Príbehy s Mirkou)
• Múzička – podrobnejšie informácie o online náhrade tejto akcie, o príspevkoch detí
aj priebehu vysielania pripravujeme. Uskutoční sa v mesiacoch máj a jún
• finále Biblického Pátrača – pripravujeme online verziu, ktorá sa uskutoční
v mesiaci máj
• víkendové školenie pre učiteľov a rodičov – online verzia, pravdepodobne v termíne 9. – 11. 4. Školenie je zamerané na podporu a prehĺbenie duchovného života
detí počas pandémie a ich návrat do offline života po jej skončení (témy budú upresnené po dohode s lektormi)
Aktuálne informácie o akciách aj nových materiáloch nájdete na webe dss.casd.sk a vo
facebookovej skupine Učím DSŠ. Rovnako tam nájdete aj niekoľko inšpirácií, materiálov a tipov na spoločné chvíle s deťmi.
Kým sa znovu všetci stretneme osobne, verím, že čas strávený v našich rodinách bude pre
nás požehnaním, pozitívnou spomienkou a využitou príležitosťou na spoločný rast hlavne
v duchovnej oblasti.
Lýdia Grešová, vedúca Detskej sobotnej školy

Zo života kolportéra
Patrím do skupiny ľudí, ktorí radi diskutujú a zároveň majú hrôzu z toho, ak musia počúvať a byť ticho. Na jednej domovej schôdzi som mal možnosť predstaviť knihy
z vydavateľstva Advent-Orion. Po určitej chvíli pribehla pani a mala 10-minútový monológ. Prekvapujúce na tom bolo to, že som ticho nielenže zvládol bez
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problémov, ale tú pani som obdivoval. Ten 10-minútový monológ bol totiž o našich knihách.
Rozprávala tak oduševnene, čo pre ňu tieto knihy znamenajú, že som v tichosti Pánu Bohu
ďakoval a prial si, aby sme aj my v cirkvi mohli zažívať to, čo táto pani.
Oddelenie knižnej evanjelizácie

Hľadáme nového kolegu do tímu
S nástupom ihneď hľadáme do nášho tímu spolupracovníka. Jeho pracovná náplň bude príjem objednávok
a fakturácia, príprava podkladov pre účtovníčku a personalistku, zodpovednosť za pokladňu
a drobné kancelárske práce. Bližšie informácie na čísle +421 904 266 145.

20. výročie vzniku Štúdia Nádej
S veľkou radosťou a vďačnosťou si pripomíname, ako nás Boh viedol a pomáhal nám
v uplynulých 20 rokoch. Zo skromných začiatkov vyrástlo produkčné štúdio známe nielen
v rámci našej cirkvi, ale aj medzi členmi iných denominácií. A mimoriadne som vďačný za to,
že sme hlavne detskými programami zaujali aj tých, ktorí sa ku kresťanstvu nehlásia.
Osobne ďakujem Bohu za možnosť, že som sa mohol podieľať na tvorbe mnohých audiovizuálnych prevzatých, ale aj vlastných programov, ktoré prinášajú ľuďom okolo nás do života nádej. Podrobnejšie informácie o histórií Štúdia Nádej nájdete v ďalšom čísle Spravodajcu.
Dnes vás chceme informovať o jednej z plánovaných aktivít súvisiacich s naším výročím.
Od 1. marca si môžete kúpiť produkty štúdia so zľavou až do 50 % (do vypredania skladových zásob). Podrobné informácie budú uverejnené v ďalšom Spravodajcovi a tiež na
www.studionadej.sk.
Produkty si môžete objednať 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
Verím, že situácia súvisiaca s pandémiou sa čoskoro upokojí a ja osobne podľa naplánovaných návštev niektoré zbory navštívim, kedy bude tiež príležitosť produkty zakúpiť.
Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej
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Pohár čerstvej vody
V Biblii sa píše: Ktokoľvek by napojil
jedného z týchto malých čo len pohárom
čerstvej vody... (Mat 10,42). Nikdy by mi
nenapadlo, že podať pohár vody môže byť
také zložité.
Naši dobrovoľníci slúžia v DSS, kde sa
mimoriadne rozšíril koronavírus. Zatvorení
na celý týždeň v ochranných odevoch pomáhajú personálu postarať sa o našich seniorov. Nakŕmiť, podať liek, pomôcť s hygienou,
povzbudiť...
„Keby som aspoň na chvíľu mohla vidieť svoju rodinu...“ povzdychla si jedna babička.
Naši dobrovoľníci dali hlavy dokopy a sen sa stal skutočnosťou. Cez Skype pripravili videohovor s rodinou. Predstavte si tú radosť na tvári babičky, keď na tablete uvidela svoju dcéru
a mohla sa s ňou porozprávať. Konečne okrem kozmonautov v skafandroch a rukaviciach
zase videla normálnu ľudskú tvár – svojich najbližších. Viditeľne po tomto zážitku pookriala.
Psychická podpora rodiny je rovnako dôležitá ako každodenná starostlivosť.
K tímu sa pripojil aj nevšedný dobrovoľník. Pán, ktorého mamka tu tiež leží,
sa obliekol do ochranného odevu, aby
pomohol postarať sa nielen o svoju mamku, ale poslúžil aj ostatným na oddelení.
Predstavte si tú radosť, keď za ochranným
štítom a respirátorom spoznala podľa očí
a hlasu svojho syna...
Táto kríza píše nevšedné príbehy ľudskej obetavosti a hrdinstva. Po DSS v Košiciach nastupujeme zase do služby v Bratislave,
kde je situácia kritická a nutne potrebujú ošetrovateľov. Ak by ste aj vy radi pomohli ako
dobrovoľníci, ozvite sa mi na stanislav.bielik@adra.sk. Alebo môžete podporiť tých, ktorí sú
pripravení vstúpiť aj do červenej zóny a pomáhať.
Účet verejnej zbierky ADRA: SK83 8330 0000 0028 0179 0152 VS: 2021002
–7–

Slovenská humanitárna misia
Marek so Sandrine sa už vrátili z Rwandy späť do Kampaly.
Nepokoje spojené s prezidentskými voľbami utíchli a krajina sa
pomaly vracia k normálnemu životu.
Naša farma v tábore pre utečencov, ktorí tu našli svoj nový domov, už naberá jasné kontúry. Geodeti vymerali pozemok, zakúpili
sme nový traktor, pripravuje sa stavba objektov, oplotenie, kopanie studne. Nakúpili sme
semená, pripravujeme pôdu a tiež tím miestnych spolupracovníkov, ktorí budú učiť ľudí, ako
čo najefektívnejšie využiť pôdu na svojej záhrade.
Svojpomocná tehelňa
Miestna ADRA tu rozbehla aj projekt
svojpomocnej výroby tehál na stavbu
skromných príbytkov. Hlina, piesok, cement a ručný lis dokážu zázraky.
„Misia Afrika“ je náš spoločný plán. Aj
keď nemáte možnosť vycestovať a pomáhať na mieste, môžete ho podporovať a byť
jeho súčasťou.
• Staňte sa systematickým podporovateľom
Aj malý, ale pravidelný dar pomôže rozbehnúť veľké dielo
• Pomôžte nám budovať sieť sponzorov
a donorov projektu
• Pravidelne podporujte na modlitbách
náš ADRA tím, Mareka a Sandrine. Ich služba
je náročná, ale s Božou pomocou to môžu
zvládnuť.
ADRA Slovensko otvorila pre financovanie projektu špeciálny účet:
SK65 8330 0000 0020 0179 0154 do poznámky: „Misia Afrika“
Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko
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BIBLICKÁ ARCHEOLÓGIA
Manželia Dušan a Vierka Kováčikovci zo
zboru Poprad postupne dabujú hodnotné
krátke videá z oblasti biblickej archeológie.
Z ponuky vyberáme: Ako kráľ Dávid
dobyl Jeruzalém; Chrám – Herodesov vrchol
slávy; Lachišské reliéfy
Ďalšie videá sú postupne uverejňované
tu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLNFhAQ7zjt9Y22rd01LMTVvLJqXqSigh
Oddelenie komunikácie pri SZ CASD

RANNÉ ZAMYSLENIA V APLIKÁCII PRE ANDROID
Milí priatelia, vďaka moderným technológiám si môžete stiahnuť
a nainštalovať aplikáciu pre aktuálne Ranné zamyslenia 2021 kompatibilnú so zariadeniami s operačným systémom ANDROID na tomto
odkaze:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jj.jjmorningbible
Oddelenie komunikácie pri SZ CASD

„Hugyne mačiatka“
– to je názov novej, v poradí deviatej knihy sestry Janky
Nielsenovej zo zboru CASD Košice 2. Je to jej štvrtá knižka pre
deti. Knižka je voľným pokračovaním knihy „Lilin príbeh“. Rozpráva príbehy zo života Jankinej druhej mačičky Hugy, ktorej
sa narodili štyri mačiatka. Deti sa z nej opäť môžu učiť aj o našom milujúcom a starostlivom Stvoriteľovi. Je vhodná pre deti
od 4 rokov a obsahuje veľa farebných fotografií. Určite sa bude
páčiť malým i veľkým čitateľom. Má 96 strán.
Viac o tejto i ďalších knihách na stránke:
https://knihyprezivot.weblahko.sk/
Objednávky: e-mail: janka.nielsen@gmail.com alebo mobil: 0904 827 385.
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Vydavateľstvo

Advent-Orion ponúka

Mark A. Finley

Nádej v nepokojných časoch
Strach. Obavy. Stres. Emócie, ktoré nás môžu presiahnuť
a pohltiť. Napĺňajú myseľ nezodpovedateľnými otázkami: Prídem o niečo cenné? O zdravie? Prácu? Rodinu? Vráti sa náš život do normálu? Čo vlastne znamená to, že bude „normálny“?
Žijeme vo svete poznamenanom hriechom, a hoci sa každý deň dozvedáme o nových katastrofách, svoj strach môžeme odovzdať Ježišovi. On je odpoveďou na všadeprítomné
obavy, ktoré pohlcujú našu energiu, okrádajú nás o radosť
a poškodzujú naše zdravie.
Strach je emócia. Viera je postoj. To, na čo sa zameriame, je náš výber.
Keď sa prispôsobujeme tomu, na čo sme sa zamerali, strach musí uvoľniť cestu viere.
Spolu s evanjelistom Markom Finleym objavme toho, kto je väčší ako naše obavy, väčší
než naše starosti a úzkosť. Toho, kto má praktické, vecné a reálne odpovede na naše problémy. Len z neho pramení naša istota, pretože zasľúbil: „Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“
(Heb 13,5)
Mark A. Finley pôsobil ako rečník a riaditeľ televízneho programu Itiswritten. Napísal
viac ako 70 kníh a v mnohých krajinách sveta pôsobil ako medzinárodný evanjelista.
112 strán, 11,5 x 18,5 cm, brož.

cena 0,50 ¤

Plán návštev zborov
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti pre koronavírus a ochorenie
COVID-19 tabuľku kázaní neuverejňujeme. Ďakujeme za pochopenie.
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?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 FB: https://www.facebook.com/szcasd www.casd.sk

