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„Kresťan v modernej spoločnosti.“
od 3. októbra

Pravidelné týždenné stretnutia:
Pondelok:
modlitebné stretnutie
Cablkova
Utorok:
biblické štúdium
Dúbravka
Streda:
modlitebné stretnutie seniorov
Ferienčíkova
Prednášky: Kresťan v moder. spol.
Cablkova
Štvrtok:
cvičenie – fitness
Ferienčíkova
Piatok:
stretnutie mládeže
Cablkova
Sobota:
stretnutie učiteľov sobotnej školy
Sobotná škola – štúdium Božieho slova
Kázanie Božieho slova
Dôležité dátumy a podujatia
október
3. - 25.
Kresťan v modernej spoločnosti - prednášky
8.
Kazateľské stretnutie s Bruce Bauerom
9. - 11.
Old pathfinder
9. - 11.
Motivačné stretnutie s Bruce Bauerom
23. - 25.
Výbor OZ Klub Pathfinder
29.10 - 1.11.
Konferencia o rodine

18:00 hod.
18:30 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
08:40 hod.
09:30 hod.
10:50 hod.

Bratislava, Cablkova
Bratislava
ČR
Kroměříž
Štrbské Pleso

OZNAMY A VÝZVY:
Popoludňajšie bohoslužby Cablkova
Počas prednášok „Kresťan v modernej spoločnosti“ od 3. do 25. októbra nebudú sobotné
popoludňajšie bohoslužby vo zbore na Cablkovej ulici.
Zasadanie výborov zborov
5.10. Cablkova 18:00 hod.
19.10. Ferienčíkova 18:00 hod.

Zbor Bratislava 1 Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk
Zbor Bratislava 2, Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk
Skupina Petržalka, Wolkrova ul. č. 4
Skupina Dúbravka, M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV)
Zborový kazatelia: Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk
Marek Riečan, tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk
www.casd.sk

Milí bratia a sestry,
pozývame vás na cyklus prednášok, ktorý sa uskutoční pod názvom „Kresťan v modernej
spoločnosti.“ V súčasnosti žijeme v najviac ohrozenej spoločnosti v histórii tejto planéty.
Máme najviac opustených detí, rozpadnutých a nefunkčných rodín, s najväčšou
ekonomickou nestabilnosťou, so sociálnymi problémami a morálnou skazenosťou. Na
druhej strane milióny ľudí sú v pohybe za lepším životom v Európe. Veriaci sa obávajú,
že po TV reláciách stratia súcit s trpiacimi. Splní sa sen utečencom? Do tejto zvláštnej
situácie vstupujeme s evanjeliom, posolstvom od Boha pre ľudí tejto doby - ako má
kresťan žiť v tejto „modernej“ spoločnosti. Každý večer chceme sprístupniť evanjelium
pozvaným. Vieme, že „okrem úprimného priateľstva s Bohom, nič iné nemá cenu.“ Biblia
ma posolstvo pre všetkých. Evanjelium má totiž moc meniť ľudí všetkých vekových
kategórií. Každý večer budeme hovoriť o Bohu a vyzdvihovať riešenie Ježiša Krista.
Otázka: Máš prednášať ľuďom v hlavnom meste Slovenska. Ako sa cítiš ?
Budí to vo mne bázeň. Som stále na modlitbách. Určite by som to nezvládol, keby som
nedostal od Pána potrebnú silu. Jediný spôsob, ako uspieť v tejto práci je ten, že Pán Boh
vám dá svoju moc. Ľudia prídu na prednášky, veríme že ich pošle Boh a pritiahne ich
moc Svätého Ducha. Prednášky sú určené pre členov aj nečlenov cirkvi. Keď budú
počúvať staré pravdy, pripomínajú a systematický oživujú krásu Pravdy a utvrdzujú svoje
rozhodnutie slúžiť Bohu.
Otázka: Na chodbe sú pozvánky. Aké témy sú pripravené?
Posolstvo je pripravené pre všetky vekové kategórie. Budeme hovoriť o ľude Božom,
ktorý žil v spoločnosti pred príchodom Ježiša Krista, o Božom pláne s nimi. Budeme sa
zaoberať listami adresovanými pre nás, ako žiť v dnešnej spoločnosti. Chceme sa
zaoberať otázkami, čo ma kresťan robiť, keď s ním niekto chce manipulovať, dokonca
chce ho ovládnuť Nová svetová veľmoc. Súčasným problémom je aj to, či ho má
postrkovať väčšina. Môžem mať výhradu svedomia? Ak prídu rodičia so svojimi deťmi,
bude pre ich deti pripravený program.
Upozorňujem, že pre tých, ktorí budú mať záujem a chceli by viac vedieť, pripravujeme
štúdium Biblie, ktoré povedie brat M. Riečan, od utorka 13. októbra vždy o 18:00 hod.
Samozrejme, že aj vy, bratia a sestry, ste pozvaní. Využite túto príležitosť. Chceme
priateľom ukázať, ako študovať Písmo, ako sa stať skutočným kresťanom, ukázať, ako
opustiť svetský spôsob života a ako nadviazať priateľstvo s Bohom. Pre nás je to tiež
príležitosť obnoviť priateľstvo s Bohom a Jeho Synom.

Otázka: Očakávaš, že prednášky ovplyvnia všetkých prítomných?
Musím podčiarknuť, že oslovenie ľudí je vecou Ducha Božieho. Toto dielo vedie On.
Prednášam desiatky rokov a som dostatočne skúsený, aby som odpovedal na položenú
otázku, nie. Každý poslucháč je iný, má iné potreby. Po mne ešte prídu ďalší kazatelia,
a ich posolstvo zasiahne ďalších. Nezabúdam, že v bratislavskom zbore je dosť dobrých
spolupracovníkov, ktorí mi pomôžu.
Otázka: Má evanjelizácia aj nejaké záporné stránky?
Áno, má a dosť často sa opakujú. Spomeniem iba dve. Po prvé, že po prednáškach si zbor
vydýchne a povie si, tento rok sme úlohu splnili. To nie je cesta, ako získať ľudí pre
Krista. Nič nenahradí vytvorenie príjemného a láskavého prostredia pre návštevníkov. Po
druhé, problém tiež môže nastať, keď prídeme, posadíme sa, budeme si obzerať ľudí
a hovoriť medzi sebou. Priatelia skoro pochopia, že nie sú až tak vítaní a že nie je o nich
záujem. Alebo, keď budeme vstávať počas prednášky a odchádzať na chodbu alebo
domov a tak dávať na vedomie, že sa nudíme. Je to príležitosť pre priateľov, aby odišli
spoločne s nami.
Otázka: Čím sa bude ešte evanjelizácia vyznačovať?
Tým, že program bude jednoduchý. Chceme, aby sa pozornosť sústredila na prednášku.
Každý večer budeme vyzdvihovať Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Prednáška bude
založená výhradne na Písme svätom. Chceme Pravdu sprístupniť tým, ktorí prídu. Pretože
sme presvedčení, že „okrem úprimného priateľstva s Bohom, nič iné nemá cenu.“
Otázka: Na čo budeme dávať dôraz?
Pretože veríme, že ľudí pritiahne iba moc Ducha Svätého, chceme sa modliť za jeho
prítomnosť a vedenie. Brat Obrcian robí pre nás najdôležitejšiu a najužitočnejšiu vec, keď
s poverením Výboru zboru organizuje modlitebné chvíle a modlitebné skupinky.
Naliehavo vás prosíme, pomôžte mu. Vy, ktorí ste starší a nebudete môcť večer prísť zo
zdravotných dôvodov, spojte sa s nami v modlitbe u vás doma. Pamätajme, že prácu
Ducha Svätého nemôžeme nahradiť ničím.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa budú modliť počas prednášok. Ďakujeme všetkým, ktorí
budú pozývať priateľov a budú navštevovať cyklus prednášok. Ďakujeme
spolupracovníkom, hudobníkom, spevákom. Ďakujeme za propagáciu, tiež
usporiadateľom, za ozvučenie a nahrávky a všetkým bratom a sestrám za akúkoľvek
pomoc a spoluprácu.
V Bratislave „sú muži a ženy, ktorí túžobne hľadia k nebu.“ Vyhľadajme ich!
Emanuel Duda
SPRÁVY:
ADRA otvorila centrum pre utečencov v Belehrade
Pritom, ako desiatky tisíc utečencov naďalej utekajú do Európy, ADRA v Srbsku pracuje, aby
zabezpečila starostlivosť pre zraniteľné rodiny v čase krízy. Začiatkom septembra ADRA spolu s
partnermi otvorila Azylové informačné centrum v Belehrade s cieľom pomôcť utečencom
prechádzajúcim cez Srbsko, kde poskytuje spoľahlivé informácie o ich právach a dostupných
zdrojoch v ich vlastných jazykoch. Informácie sa poskytujú v arabčine, urdu, farsi, pashtu,
angličtine a francúzštine. K dispozícii sú tiež prekladatelia, ktorí pomáhajú pri otázkach týkajúcich
sa právnych postupov pre žiadateľov o azyl, pri každodenných životných problémoch a lekárskej

alebo psychosociálnej podpore. Utečenci, ktorí navštívia centrum môžu využívať počítače a
bezplatné pripojenie k internetu, nájsť informácie alebo skontaktovať sa s blízkymi. ADRA už
rozdala 2000 balíčkov jedla a vody utečencom vstupujúcim do mesta Zaječar vo východnom
Srbsku. Agentúra tiež rozdáva hygienické potreby, plienky, detské výživy, topánky, hygienické
utierky, atď. Podľa OSN, do Srbska denne prichádza 1000 utečencov, ktorí sú na ceste do
Európskej únie.
Adventisti vo východnej Venezuele zorganizovali historické týždňové podujatie
1. až 9. augusta, 2015 Cirkev adventistov siedmeho dňa v Caracase, vo Venezuele, zmobilizovala
tisícky svojich členov, ktorí poskytli úsmev, priniesli nádej, skrášlili parky, a ponúkli pomoc
desiatkam ľudí v uliciach a komunitách vo východnej časti krajiny. Bola to tretia takáto udalosť v
priebehu niekoľkých rokov. Predstavitelia cirkvi vyzývali k najkomplexnejšej službe pre komunitu
v Caracase a v ďalších 28 východných mestách v krajine. Viac ako 12.000 dobrovoľníkov si vzalo
voľno z práce a vzdali sa svojho programu, aby sa dotklo životov viac ako 200 000 osôb. Počas
tejto historickej iniciatívy, tisícky mladých i starých adventistov darovali 1 295 litrov krvi, zasadili
desiatky stromov, ponúkli bezplatné zdravotné vyšetrenie, organizovali zdravotné expo, navštívili
chorých v nemocniciach a priniesli úsmev tým, ktorí sú v domoch s opatrovateľskou službou,
upratali parky a mestské ulice. Matky tiež darovali svoje materské mlieko. Členovia Cirkvi tiež
klopali na dvere, modlili sa, roznášali letáky, čistili pláže, organizovali zber šatstva, zúčastnili sa
pochodu 5 km po hlavných uliciach, ponúkli kadernícke služby, teplé jedlá pre bezdomovcov, učili
tisícky detí v prázdninovej Biblickej škole, zúčastnili sa na kampani za ukončenie násilia
páchaného na deťoch, a na ďalších aktivitách. Akcia pritiahla pozornosť viac ako 70 médií, vrátane
štátnej televízie, rozhlasových staníc, tlačených médií a sociálnych médií. Cirkevná televízia
Esperanza TV Venezuela informovala o denných aktivitách na on-line kanáli. Východo
-Venezuelská únia je jedným z dvoch veľkých cirkevných regiónov vo Venezuele, kde žije viac ako
146.400 adventistov siedmeho dňa, ktorí sa schádzajú v 539 zboroch a v 275 zhromaždeniach. V
západnej časti krajiny pôsobí západo -Venezuelská únia.
V Andorre bol založený prvý zbor Cirkvi adventistov s.d.
9. mája 2015 bol slávnostne otvorený prvý oficiálny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v
Andorre. Už viac ako 40 rokov sa Cirkev adventistov s.d. snaží založiť zbor v Andorrskom
kniežatstve, čo je veľmi malá krajina uprostred Pyrenejského pohoria, medzi Španielskom a
Francúzskom. Modlitba a práca niekoľkých oddaných rodín žijúcich v Andorre a Španielsku
vyústili do založenia asociácie „Associació Cristiana Adventista d'Andorra.“ Slávnostné otvorenie
viedol Jesús Calvo, predseda španielskej únie zborov. Andorra je súčasťou španielskej únie zborov
CASD v Inter-európskej divízii. Na otvorení bol prítomný aj kazateľ zboru, Daniel Posse, a jeho
manželka Sandra Patrone, ktorí slúžia aj v neďalekých zboroch v mestách Lleida a Aitona, v
Španielsku. V novej modlitebni sa každý týždeň schádza k bohoslužbám takmer 25 veriacich.

MODLITBY:
Evanjelizačné prednášky: „Kresťan v modernej spoločnosti“.
Riešenie a pomoc pre utečencov smerujúcim do Európy.
I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal
robotníkov na svoju žatvu! Lukáš 10,2

