
Sobotná škola je viac  
                ako len Sobotná škola

Keď si spomínate na svoje škol-
ské časy, čo sa vám vybaví v mysli? 
Násobilka? Rovnice o dvoch nezná-
mych, autori literárnych diel surrealiz-
mu? Alebo tváre vašich spolužiakov a to, 
čo ste spolu zažili?

Podobne je to aj v sobotnej škole. 
Okrem dôležitého štúdia, získavania no-
vých vedomostí či polemiky o výkladoch 
rôznych pasáží je tu ešte niečo viac – 
priestor na budovanie vzťahov. 

Skúsenosti ukazujú, že sobotná škola sa stáva nástrojom rastu cirkvi vtedy, keď posky-
tuje vyvážený priestor v troch oblastiach: 

1. Biblické štúdium
Oblasti biblického štúdia venujeme najviac času i priestoru. Sme vďační za dostatok 

dobrých materiálov a ochotných učiteľov, ktorí venujú svoj čas, aby sme získali čo najviac. 
Čas prežitý pri spoločnej diskusii o Božom slove nám pomáha lepšie mu rozumieť, nachádzať 
v ňom praktické rady pre každodenný život.

2. Budovanie spoločenstva
Stojí za to obohatiť čas sobotnej školy o budovanie spoločenstva a zapojenie sa do služ-

by a misie. Tak to robil Ježiš, prví kresťania aj cirkev v každej dobe, v ktorej zaznamenala 
rozvoj a rast. Sobotná škola má byť priateľským miestom, kde sa môžu ľudia otvorene a bez 
obáv deliť s druhými o svoje myšlienky, skúsenosti aj pocity.

Hovoriť spolu o tom, čo prežívame v našich rodinách, za čo sme vďační alebo čo nás trá-
pi a modliť sa jeden za druhého, to nie je strata času. Práve to tvorí živé kresťanstvo v praxi.

3. Služba a misia
Prvoradým poslaním každého kresťana je obohatiť spoločnosť, v ktorej žijeme, praktic-

kými prejavmi kresťanskej viery. A práve toto je oblasť sobotnej školy, ktorá si najviac zaslúži 
našu pozornosť. Ako na to? Skúste spoločne tieto aktivity:
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Garrie F. Williams

AKO BYŤ  
NAPLNENÝ  
SVÄTÝM  
DUCHOM  
A VEDIEŤ  
O TOM

„Prečo nemáme žiadny študijný 
materiál o Duchu Svätom? Zazname-
nali sme v uplynulom období nejaké 
dôkazy o konaní Svätého Ducha? 
Prečo nehovoríme o Svätom Duchu 
ako o blízkej osobe, ale stáva sa väč-
šinou len predmetom teoretického 
štúdia? Ako sa môžeme vyhnúť extré-
mom – prílišnému dôrazu na emócie 
na jednej strane a chladnému negati-
vizmu na strane druhej? Čo môže slú-
žiť ako potvrdenie toho, že je niekto 
naplnený Svätým Duchom?“ 

• Poznáte niekoho, za koho by ste sa mohli modliť? Poznáte niekoho, komu by ste 
chceli hovoriť o svojej viere? Vytvorte vo vašej triede sobotnej školy modlitebný 
zoznam ľudí, za ktorých sa budete pravidelne modliť.

• Venujte čas sobotnej školy modlitbám za týchto ľudí. Proste o to, aby Pán Boh pre 
vás v nasledujúcom týždni pripravil príležitosť na osobné stretnutia, službu a du-
chovný rozhovor. 

Možno sa vám to zdá len ako malý krok, ale je dôležitý. Ak budeme vytrvalí, určite pri-
nesie pozitívnu zmenu, o ktorú nám vlastne už dávno ide. A keď si po rokoch zaspomíname 
na čas prežitý v sobotnej škole, aj nám sa v mysli vynoria v prvom rade ľudia a to, čo sme 
spolu prežili.

Stanislav Bielik
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Morris L. Venden

LÁSKA, MANŽELSTVO 
A SPRAVODLIVOSŤ 
Z VIERY

Komunikácia je základom part-
nerského vzťahu. Ak ho chcete rozvi-
núť, nesmie vám chýbať komunikácia 
vertikálne s Bohom ani horizontálne 
jedného s druhým. Toto je tajomstvo 
úspešného kresťanského manželstva. 
Keby partneri po svadbe spolu hovo-
rili aspoň toľko ako pred ňou, bolo by 
oveľa viac šťastných domovov.   

V tejto knihe autor uvažuje 
o ôsmich hlavných oblastiach, v kto-
rých zlyháva komunikácia v man-
želstve. Ukazuje na to, že v týchto 
oblastiach môže zlyhať aj náš vzťah 
s Bohom. Úzka podobnosť medzi 
manželstvom a duchovným vzťahom 

človeka s Bohom je pozoruhodná. To, čo utvára dobrý vzťah jedného človeka s druhým, 
formuje aj vzťah človeka s Bohom. Rovnako problémy, ktoré rozkladajú manželstvo, môžu 
zničiť aj duchovný život.

84 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.

cena 5,- ¤

Okrem týchto a mnohých ďalších otázok odpovedá autor na vážny záujem o hlbšie 
pochopenie Svätého Ducha. Pociťujete aj vy smäd po Svätom Duchu? Táto kniha je práve 
pre vás! 

264 strán, 13 x 20 cm, brož.

cena 5,- ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v máji:

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 fax: 02/4341 5503 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. − 4. KO Kazateľské stretnutie s manželkami

8. − 11. ČSÚ Pracovná konferencia ČS-únie Malenovice

17. ČSÚ Slávnostná konferencia ČS-únie Bratislava

23. − 25. KP Špeciál vodcov

30. − 1. KP Oblastné stretnutie pathfinderov

Máj 3. 10. 17. 24. 31.

Pavlík M.  Konferencia 
CSU Bratislava   

Čík P.  Konferencia 
CSU Bratislava   

Miškej E.  Konferencia 
CSU Bratislava   

Badinský K. Kazateľské 
str.

Konferencia 
CSU Bratislava Ban. 

Štiavnica
Kovačica 

SRB

Popovič O. Kazateľské 
str.

Konferencia 
CSU Bratislava Nové Zámky R

Bielik S. Kazateľské 
str.

Konferencia 
CSU Bratislava Čakanovce R

Kolesár F. Kazateľské 
str.

Konferencia 
CSU Bratislava A A

Soós B.  Konferencia 
CSU Bratislava Bratislava 2  

Plachý J. Kazateľské 
str.

Konferencia 
CSU Bratislava   


