
Veci, alebo Vzťahy?
Naplno využívajte čas, lebo dni sú 

zlé. (Ef 5,16)
Zamysleli ste sa v poslednom 

čase nad tým, akú hodnotu prikladáte 
vo svojom živote veciam a akú vzťa-
hom? Čo je pre vás dôležitejšie? No 
jasné, že vzťahy! Veď veci sa pokazia, 
ukradnú nám ich, o všetko môžeme 
prísť. Ale dobré vzťahy môžu mať aj 
ľudia, ktorí inak nemajú nič. Naopak tí, 
čo majú všetko, a pritom nemajú s ni-

kým dobré vzťahy, sú vlastne najväčší chudáci. A nakoniec, vzťahy sú to jediné, čo si 
zoberieme so sebou až do večnosti... 

To všetko je pravdivá teória, s ktorou bude určite každý z nás súhlasiť. Ale ako nám to 
funguje v praxi? Napríklad taký čas. Koľko času venujeme získavaniu vecí? A koľko času 
venujeme budovaniu vzťahov? Moderní otcovia nemajú čas na svoje deti, lebo musia za-
robiť veľa peňazí, aby im mohli kúpiť drahé hračky, ktorými sa zabavia, kým sú samy, lebo 
ich otcovia na ne nemajú čas, lebo musia zarobiť veľa peňazí... Ako sa dostať von z tohto 
začarovaného kruhu? Naháňame sa za vecami, a pritom strácame čas na budovanie vzťa-
hov! A tie pošramotené vzťahy sa snažíme celkom paradoxne zachrániť drahými vecami. 

Alebo také peniaze. Koľko investujeme do nadobúdania stále nových vecí a potom do 
ich údržby? A koľko minieme na posilňovanie dobrých vzťahov s tými, na ktorých nám najviac 
záleží? Žeby to nahradila drahá dovolenka raz za rok? Alebo cenný dar k narodeninám?

Vedecky overená zákonitosť hovorí, že 80 % peňazí venujeme veciam, ktorým prikladá-
me len 20 % dôležitosti a 80 % času venujeme veciam, ktoré majú pre nás len 20 % významu.

Čo je podľa vás bližšie k realite? To, že pre získavanie vecí dokážeme obetovať 
vzťahy, alebo naopak, pre budovanie vzťahov sa dokážeme zriecť mnohých vecí? 

A čo Pán Boh? (Teraz to bude trochu bolieť.) Ak by sa nás niekto opýtal, aký dôležitý 
je pre nás vzťah k Pánu Bohu, zrejme by sme bez zaváhania vyhlásili, že je v našom 
živote na prvom mieste. (Alebo by mal byť...) Ale ruku na srdce! Koľko času denne, 
týždenne... venujeme svojmu Bohu? A ako je to s našou obetavosťou, keď ide o službu 
blížnym prostredníctvom cirkvi alebo o našu štedrosť v daroch? 
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Poznáte tú vetu: „Tak veľmi som chcel, ale nezostal mi čas... Nevyšli mi peniaze...“ 
Každý z nás má zaručene dobré a logické výhovorky, prečo sa to či ono nedá. Ale uve-
domme si, že ak na budovanie vzťahov s našimi blížnymi a s naším Bohom (čo vyhla-
sujeme za najdôležitejšie) si určíme len čas, ktorý nám zostane (a podobne je to aj 
s peniazmi), potom nesmieme byť prekvapení, že nám čas určite nezostane. Veď kde by 
sa aj vzal pri takom množstve povinností a záujmov. A s peniazmi je to ešte horšie. Kedy 
vám naposledy zvýšili?

Ako to mal v živote zorganizované Ježiš? Najprv sa venoval remeslu a bol užitočný 
po boku svojho nevlastného otca. Keď však vstúpil do verejnej služby, putoval z dediny 
do dediny, nevláčil so sebou zbytočné veci a niekedy nemal ani kde hlavu skloniť. Všetok 
čas a svoje úsilie venoval budovaniu vzťahov. Až do takej miery, že obetoval svoj život. 
Ešte aj pochovaný bol v požičanom hrobe a jediná jeho cennejšia vec bolo rúcho, ktoré 
sa vojakom zdalo škoda roztrhať. Ale u Ježiša bolo všetkým jasné, že nie veci, ale vzťahy 
má na prvom mieste.

Nastal čas obzrieť sa, ako sme to robili minulý rok. A ak si chcete dať nejaké pred-
savzatie do toho nového roka, možno by stálo za to pouvažovať, čo by sa dalo urobiť 
s rovnováhou medzi vecami a vzťahmi. Ale pozor! Dobré vzťahy stoja veľa času. Ale stojí 
to za to, lebo len dobré vzťahy nám i našim blížnym môžu priniesť šťastie.

Stanislav Bielik

Nalaď sa na živé chvály
Milé sestry a milí bratia, rád by som vám v krátkosti predstavil hudobný projekt, na 

ktorom sa podieľalo takmer 50 mladých ľudí z celého Slovenska. Sme vďační Pánu Bohu, 
že nás viedol a dal nám inšpiráciu, nadšenie a silu nahrať prvý spoločný album chvál. CD 
obsahuje 16 piesní, ktoré sú svojím obsahom a štýlom výpoveďou mladej generácie v na-
šej cirkvi. Sú vyjadrením nášho rozhodnutia oslavovať nebeského Kráľa naším životom. 
Album chvál zároveň vytvára priestor, do ktorého chceme pozvať aj všetkých ostatných. 
Poslaním týchto piesní je tiež to, aby ich naši rovesníci spolu s bratmi a sestrami všetkých 
generácií aktívne využívali a aj prostredníctvom nich sa mohla šíriť radostná oslava Boha 
v našich spoločenstvách. S týmto cieľom sme pripravili pre vedúcich mládeže a hudby noty 
a hudobné podklady. CD „Nalaď sa na živé chvály“ si môžete objednať na dobierku pros-
tredníctvom online formulára za cenu dotovanú zo strany Slovenského združenia CASD. 
Všetky informácie nájdete na stránke mladez.casd.sk/albumchval. 

Za celý tím spevákov a hudobníkov 
Tomáš Turčan

informácie:
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Animované biblické príbehy − 
trvalé zníženie cien

1 príbeh /1 x DVD/   6,90 €
4 príbehy podľa vlastného výberu  22,10 €
Séria príbehov Starého zákona /12 príbehov/ 63,- €
Séria príbehov Nového zákona /24 príbehov/  123,- €
Celá séria /36 príbehov/  181,- €

Animované príbehy velikánov dejín /séria 20 dielov/
Milé deti, trochu sme sa poponáhľali a pripravili sme pre vás na dlhé zimné večery štyri 

nové príbehy.
04 Krištof Kolumbus (1451–1506)
Kto by nepoznal príbeh objaviteľa nového kontinentu Krištofa Kolumba? Ale niektoré detaily 

jeho života nie sú až také známe. Pri ich sledovaní sa zasmejete a prežijete aj napätie, keď sa po-
sádka začne búriť. Boh však nakoniec odpovie na Kolumbovu modlitbu a na obzore sa zjaví zem.

08 Pocahontas (1595–1617)
Aj tento príbeh prináša menej známe detaily zo života indiánskej princeznej Pocahontas. 

Bez jej pomoci by anglickí osadníci v Jamestowne začiatkom 17. storočia zomreli od hladu 
a prvé dni osídľovania Ameriky by sa skončili tragicky. História priam ožíva, keď pozorujeme, 
ako sa z tejto skromnej dievčiny stáva „anjel“ prinášajúci mier a záchranu.

19 Bratia Wrightovci (Wilbur 1867−1912, Orville 1871−1948)
Poznáte Orvilla a Wilbura Wrightovcov? Sledujte ich dobrodružný príbeh o tom, ako sa 

z opravárov bicyklov stali svetoznámi vynálezcovia. Napriek mnohým neprajníkom a risko-
vaniu vlastných životov sa do histórie zapísali realizáciou prvého motorom poháňaného letu 
a ich odhodlanie zmenilo náš svet.

20 Helen Keller (1880–1968)
Ako by ste sa cítili, keby dlhotrvajúca horúčka nakoniec ustúpila, ale vy by ste už nikdy 

neuvideli krásu sveta a navyše boli ponorení do absolútneho ticha. Pre malú Helen to muselo 
byť strašné prebudenie. Vďaka trpezlivosti jej vychováveteľky sa však podarilo ukončiť bo-
lestnú izoláciu a nájsť cestu k slobode.

1 príbeh /1 x DVD/  9,90 €
4 príbehy /zľava 25 %/ 27,90 €

Navyše si môžete uplatniť štandardnú 20% zľavu na Animované príbehy velikánov 
dejín do 31. 1. 2015 pri objednaní prostredníctvom traktátnika alebo priamo na našej 
adrese: Štúdio Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel.: 02 4363 3181, studionadej@
casd.sk www.studionadej.sk                                                                      Bronislav Soós



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v decembri:

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. 

9. SZ Výbor Slovenského združenia  P. Bystrica
12. – 14. KP, OM Áčko
14. KE Porada KE Slovensko Vrútky
22. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
25.  – 1. 1. OZ Zimný tábor zdravia Račkova dolina

Slovenská biblická spoločnosť s radosťou oznamuje, že finišujú 
práce na texte „vylepšenej“ Slovenskej ekumenickej Biblie. Tieto práce 
spočívajú v posúdení a prípadnom zapracovaní relevantných pripomie-
nok k textu tejto Biblie, ktoré boli od jej prvého vydania v roku 2007 

zozbierané od teológov aj od čitateľov − laikov. Súčasne s týmito úpravami prebehlo 
vytvorenie krížových odkazov a stále sa pracuje na vytvorení krátkych úvodov k jednotli-
vým knihám Biblie. Takto doplnená ekumenická Biblia by mala byť s Božou pomocou vy-
tlačená a dostupná koncom leta 2015. Za CASD pracoval na posudzovaní pripomienok 
a ich zapracovaní brat Daniel Horničár, Th.D. Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za 
pomoc a sily. Prosíme bratov adventistov o modlitby za úspešné zavŕšenie tohto projek-
tu. Prajem požehnané dni.

Pavol Krasnocvetov 
Slovenská biblická spoločnosť

tajomník

December 6. 13. 20. 27.
Pavlík M. Vaďovce    

Badinský K. Trnava Markuška Bratislava 1 B. Bystrica 1

Popovič O. Michalovce Bratislava 1 Púchov D

Bielik S. Prešov Nové Zámky Sp. Nová Ves Rim. Sobota

Kolesár F. Bratislava 2 A Sereď Košice 1

Soós B.  L. Mikuláš  Bratislava 1


